LATVIJOS VIDŽEMĖ :UOLOS, OLOS, POŽEMINIAI
EŽERAI IR PILYS
Programa:
Ryte išvykimas į Latviją. Išvykimas iš Šiaulių 7:00 –aikštelė Gegužių gatvėje prie
PCAkropolis ir 07.15 –stotelė Tilžės gatvėje prie Katedros.
Atvykstame į Ligatnę. Susipažįstame su pačiu miesteliu. Ligatnė priklauso prie gražiausių Latvijos
gamtos kampelių Gaujos Nacionaliniame parke. Apsilankius Ligatnėje pirmiausia pamatysime
Lustūžį. Jis yra dešiniajame Ligatnes upės krante ir tęsiasi 250m pasroviui, 50m palei miško
pakraštį. Plotas 4,5ha. Tai vertingas geologinis, geomorfologinis paminklas -smiltainio ola, kuri
dominuoja Ligatnes centro panoramoje. Ant jo lengva užlipti laiptais o nuo jo viršaus matyti visas
Ligatnes centras. Žemiau uoloje yra vyno rūsiai. Aplankysime uoloje esančias olas ir vyno
rūsius.
Keliaujame link Straupės kur aplankysime* unikalius Vėjinių urvus. Pirmasis Ezerala urvas, o
kitas –Upes urvas. Abu atrasti 1986m. Tuo metu tai buvo tikra sensacija. Viename urve yra
požeminis ežeras, o iš kitos išteka šaltinių upelis. Šioje vietoje matomos smiltainio atodangos ir
įgriūvos. Visą tai pamatysime, aplankysime vietinio gido lydimi*. Po ekskursijos pietūs
gamtoje – valgysime ant laužo virtos sočios šiupinienės*.
Sukame (60km) į patį latviškiausią Latvijos miestą Cesį. Aplankome Cesio pilį*. Tai vienas iš
pirmųjų mūrinių įtvirtinimų, kurios senojoje Latvijos teritorijoje pastatė kryžuočiai. Manoma kad pilis
pradėta statyti 1209m. Ekskursija po senąją viduramžių pilį*. Vėliau gido lydimi pasivaikštome
po jaukų Cesio miestelį.
Kelionė į Lietuvą. Vakare sugrįžtame į namus.

Kelionės kaina 20Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota
*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

*Ligatne. Ekskursija “Ligatnes uolų paslaptys “(Trukmė 1,5-2 val) Kaina ~70Eur/grupei (apie
1,5-2Eur/asm)
*Viejinių olos, požeminis ežeras. Bilietas 3Eur -1,50Eur. Šiupinienė virta ant laužo -4Eur /žm
(užsakoma iš anksto)
*Cesio senoji pilis. Bilietas 4-2.50Eur + Gido paslauga 35Eur/grupei Ekskursijos trukmė 1,5 val
*Persikėlimas per upę 10eur/grupei

Pastaba: Rekomenduojame avėti patogia avalyne, rūbais. Vykstant į Latviją būtina turėti su savimi
pasą arba asmens tapatybės kortelę.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA 864219000, 841399544 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

