LATVIJOS GAUJOS NACIONALINIS PARKAS: UOLOS,
OLOS, SKARDŽIAI, POŽEMINIAI EŽERAI IR PILYS
Programa:
Dažnai net neįtariame, kokių gamtos stebuklų galime aptikti kaimyninėje Latvijoje. Viena
įdomiausių vietų – Gaujos Nacionalinis parkas, kuris nustebina lankytojus gausybe
atodangų, urvų, kanjonų, neįtikėtinų formų olų, uolų, požeminių upelių ir ežerų gausa.
Vaizdai privers užsimiršti, kad esate kaimyninėje valstybėje, nes tokie vaizdai artimesni
kalnuotų kraštų gamtovaizdžiams. Nemažai šiame krašte ir didingos praeities ženklų –
pilių…

Ryte išvykimas į Latviją. Išvykimas iš Šiaulių 6:30val –aikštelė Gegužių gatvėje prie PC
”Akropolis” ir 06.45val –stotelė Tilžės gatvėje prie Katedros. Kelionė Lietuvos ir Latvijos
keliais į Straupes.

Keliaujame link Straupės, kur aplankysime* unikalius Vėjinių urvus. Pirmasis Ezerala urvas, o
kitas –Upes urvas. Abu atrasti 1986m. Tuo metu tai buvo tikra sencacija. Viename urve yra
požeminis ežeras, o iš kitos išteka šaltinių upelis. Šioje vietoje matomos smiltainio atodangos ir
įgriūvos. Visą tai pamatysime ir 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.
Jeigu užtenka laiko – trumpai stabtėlime Araišiuose, kuriuose yra rekonstruota, unikali medinė IX
amž gyvenvietė ant ežero. Tai ežero viduryje ant polių stovintis Latgalių gyvenvietės medinių pastatų
kompleksas. Čia apžiūrėsite daugiau kaip 20 medinių namelių, Livonijos laikų pilies griuvėsius..
Patekti į namelių vidų pavyks tik susilenkus. Anot istorinių medinių pastatų žinovo Janio Apalso,
vikingų laikais vienam žmogui tekdavę tik 3 kv.m. gyvenamojo ploto. Spėjama kad Araišiuose gyveno
daugiau nei 70 žmonių.
Ligatnė priklauso prie gražiausių Latvijos gamtos kampelių Gaujos Nacionaliniame parke.
Apsilankius Ligatnėje vietinio gido lydimi* 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 Ligatnės centras. Žemiau uoloje yra vyno rūsiai.

Aplankysime uoloje esančias olas ir vyno rūsius. Pageidaujantys galės degustuoti vyną*.
Kelionė į Lietuvą. Vėlai vakare sugrįžtame į namus.

Kelionės kaina 20Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovo-gido paslauga
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Ligatne. Ekskursija “Ligatnes uolų paslaptys “(Trukmė 2 val) Kaina apie 70Eur grupei
*Ligatnė. Keltas per upę -10Eur grupei
*Ligatne vyno degustavimas 10Eur (5rušys vyno po 40-50ml)
*Viejinių olos, požeminis ežeras. Bilietas 3Eur – 1,50Eur. Šiupinienė virta ant laužo -3.50Eur /žm
(užsakoma iš anksto)
*Cesio senoji pilis. Bilietas 4-2,50Eur + Gido paslauga 35Eur/grupei. Ekskursijos trukmė 1,5 val
*Araiši archeologinis muziejus Bilietas 2Eur + vietinis gidas

Pastaba: Rekomenduojame avėti patogią avalynę, rūbus. Vykstant į Latviją būtina turėti su savimi
pasą arba asmens tapatybės kortelę.
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