GAUJOS NACIONALINIO PARKO VILIONĖS: PILYS –
OLOS IR ZILVER VYNAS
Programa:
Ryte 7.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 7.00-aikštelė Gegužių g. PC”Akropolis” ir
07.15 – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros. Kelionė į Gaujos Nacionalinį parką Latvijoje.
Atvykstame į Turaidos pilį. Viduramžiška Turaidos pilis pradėta statyti 1214 metais vietoj
nugriautos medinės pilies. Nuo 13 amžiaus ji jau tapo svarbiu Rygos arkivyskupo įtvirtinimu ir tam
tikslui ji tarnavo iki 16 amžiaus. Užimti ją tada svajojo ir lenkų ir švedų ir rusų kariniai daliniai,
tačiau ji išstovėjo iki 1776m gaisro. Vėl 20 amžiuje atstatyta pilis laikoma viena gražiausia pilimi
Baltijos valstybėse. Aplankome Turaidos pilį*. Prie Turaidos pilies yra ir dvaras su didžiuliu parku,
čia atsiradęs tik 16 amžiuje.
Siguldoje veikia lyno takas: keltuvais keliantis 43 metrų aukštyje per Gaujos upės slėnį*.
Siguldoje aplankome giliausią Baltijos šalyse Gutmanio olą, susiformavusią paskutinio
ledynmečio metu (20m ilgis ir 10m aukštis). Šią olą aplankyti traukia ne tik pati ola, bet Rožės
legenda apie tragišką gražiosios Turaidos mergelės žūtį.
Siguldą -Gaujos Nacionalinio parko administracinis centras. Esant galimybei aplankome
Siguldos pilį*. Ji pradėta statyti dar 13 amžiaus pradžioje, kalavijuočių ordino magistro Venno
valdymo metu. Ji buvo “CASTELLUM” tipo tvirtovė su koplyčia. Tapusi Livonijos ordino nuosavybe
pilis buvo rekonstruojama ir tapo konvento tipo pilimi. Vystantis šaunamiesiems ugnies ginklams
tvirtovė prarado savo reikšmę 18 amžiaus pradžioje. Šiaurės karo metu pilis buvo sugriauta. Šiuo
metu Senosios pilies griuvėsiai jau sutvarkyti iš ES lėšų, įrengti laiptai, atnaujintos menės, pilis
pritaikyta turistų lankymui. Nuo pilies bokštelio apžvelgiame miškingas ir kalvotas Gaujos slėnio
apylinkes. Iš bokštelio matyti raudonuojanti Turaidos pilis.

Lankome jaukią vyno daryklą “Zilver”, kuri savo gyvenimo metus skaičiuoja nuo 2009m. Įmonė
gamina gaiviuosius gėrimus bei vyną iš skirtingų uogų, vaisių, miško uogų ir net gėlių.
Pageidaujantys galės dalyvauti “Zilver” vynų degustacijoje*.
Kelionė į Lietuvą.

Kelionės kaina 19Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota :

*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovo paslauga ,ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Sigulda. Viduramžių pilis 2-1Eur
*Turaidos pilis. Bilietas 5Eur-4.30Eur-1.15Eur (moksleiviams) Ekskursijos gidas 36Eur/grupei
*Lyno keltuvas į vieną pusę 7Eur į abi puses 12Eur, moksleiviams 8-5Eur (jeigu pageidausite)
*”Zilver” vyno darykla, degustacija 6Eur /žm
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Vykstantys turi nepamiršti paso
arba tapatybės kortelės ir geros nuotaikos.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

