GĖLIŲ KILIMŲ FESTIVALIS VENTSPILYJE
Programa:
Ventspilis –vienas gražiausių miestų Baltijos jūros pakrantėje. Rugpjūčio pirmąjį savaitgalį
Miesto šventė – mieste šurmuliuoja TARPTAUTINIS GĖLIŲ KILIMŲ FESTIVALIS. Ventspilis
pasipuoš įvairiaspalviais gėlių kilimais, menininkai kurs ir demonstruos šedevrus ne tik iš
gėlių …Gėlių kilimai kasmet kuriami pagal nurodytą tematiką arba devizą. Tarptautinis
festivalis kasmet sulaukia daugybę dalyvių. Pernai festivalyje dalyvavo apie 50 komandų ne
tik iš Latvijos, Lietuvos. Buvo iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir net iš Japonijos.
Visą dieną Ostas gatvės promenadoje, Rotušės aikštėje ir Dzirnavu aikštėje vyks įvairūs
muzikiniai pasirodymai. Daugiau www.ventspils.lv

Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos į Latviją. Iš Šiaulių išvykimas: 06.00–aikštelė Gegužių
gatvėje prie PC Akropolis ir 06.15 –Tilžės g. sustojimas prie Katedros. Keturių valandų
trukmės kelionė su sustojimais Kuršėnuose prie PC NORFA (jeigu bus turistų) ir kitose gyvenvietėse,
Mažeikiuose. Atvykstame į Ventspilį. Kelionė* turistiniu laiveliu „Hercogs Jakobs“ Ventos upe
(trukmė 45 min). Tai nepakartojama galimybė apžvelgti Ventspilio miestą ir laisvą uostą. Po to
stebime šventinį paradą. Norintys aplanko Ventspilio simbolį – Livonijos ordino pilį.
Pasivaikštome Ostas gatvės promenada, miesto centre –Rotušės aikštė, kur yra Šv.Nikolajaus
(liuteronų) bažnyčia. Vos už keletos žingsnių –Turgaus aikštė su varpų ir laikrodžio bokštu.
Pagal galimybę aplankomas Mėlynosios vėliavos paplūdimys, muziejus „Pie jūros“ kur
eksponuojama didžiausia Baltijos šalyse inkarų kolekcija, daugiau nei 100 eksponatų.
Vakare išvažiuojame į Lietuvą maršrutu Ventspilis –Mažeikiai –Kuršėnai –Šiauliai.

Kelionės kaina 19Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės 49-55 v autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Ekskursijos organizavimas

Papildomos išlaidos kelionėje:
*Plaukimas laiveliu „Jakobs Hercogs“ -1.60-0.70Eur
*Livonijos ordino pilis Bilietas 2.10-1.40-1.10 Eur (lankymas savarankiškai)
*Ventspilis Muziejus „Pie jūros“ Bilietas 1.40-0.60Eur (lankymas pagal galimybę)

Pastaba. Vykstantys į Ventspilį turi turėti su savimi asmens dokumentą:pasą arba tapatybės kortelę.
Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 08 03-2019 08 03
Trukme: 1d
Kaina: 20 €

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

