AUKSINIS RUDUO – VIDŽEMĖS ŠVEICARIJOJE –
SIGULDOJE
Programa:
Ryte 7.30 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
7.30 Gegužių g., PC AKROPOLIS;
7.45 Tilžės g. -KATEDRA.
Keliaujame Lietuvos – Latvijos keliais, pravažiuosime Rygą ir 53 km nuo Rygos Sigulda –
Gaujos nacionalinio parko administracinis centras. Pirmiausia aplankysime Turaidos pilį* (3
km nuo Siguldos, 56 km nuo Rygos) – gotikos stiliaus 13 a. paminklas. Pilis įsikūrusi labai
gražioje vietoje, tarp tankių, netoli upės esančių miškų. Ne veltui senųjų gyventojų kalba
„Turaida“ reiškia “Dievų sodas“. Šalia pilies yra bažnyčia, dvaras, paminklas Turaidos Rožei
(merginai, kurios meilės ir žūties istorija tapo tikra legenda) bei Dainų kalnas su jame
esančiu skulptūrų sodu, įprasminančiu latvių liaudies dainas.
Turaidos pilies muziejuje yra ekspozicija, kuri pasakoja apie senovės Livonijos istoriją.
Turėsite galimybę pakilti į pilies bokštą*, iš kur garantuoti įspūdingi vaizdai.
Gaujos upės dešiniajame krante yra Krimuldos pilies griuvėsiai. Iš čia vėl atsiveria
nuostabūs vaizdai į Gaujos upės slėnį ir dešinįjį intaką-Vikmeste upę. Pilis yra viena iš
labiausiai įsimintinų vietų Latvijoje. Pilis turi turtingą istoriją (13 a.). Iki šiol išliko nedaug,
bet griuvėsiai parodo kokia galinga čia buvo pilis. Šiandieninis pagrindinis Krimuldos pilies
ansamblis yra 19 a. laikmečio. Apsilankome pilies balkone (2 Eur), iš kur matomi nuostabūs
vaizdai. Kavinėje pavalgome sočios guliašo sriubos 4,50 – 6.50 Eur (tel. +37129111619).
Aplankome didžiausią Baltijos olą – GUTMANIO OLĄ. Viduje pamatysime latvių protėvių
palikimą-sieninius piešinius.
Apžiūrėję reikšmingus objektus lyno keltuvu persikelsime per Gaujos upę*, regėdami
įspūdingus Gaujos krantus. Atsidūrus kitame Gaujos krante – Siguldoje aplankysime
Siguldos viduramžių* ir Naująją pilis. Senasis statinys – tai vienas pirmųjų kalavijuočių
ordino, puldinėjusio pagonišką Lietuvą pilių, pradėta statyti dar 1207 m.
Sigulda garsi pramogomis. Smagiausia pramoga – vasaros bobslėjaus trasa*. Tai –
nuotaikingas pasivažinėjimas specialiomis rogėmis. Tai ilgam paliks prisiminimą. Pilni
malonių įspūdžių keliaujame namų link.

KELIONĖS KAINA – 26 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Turaidos pilis – 6-4,30 Eur/asm.; gidas grupei 36 Eur.
*Turaidos pilies bokštas – tikslinama;
*Krimuldos pilis – terasa 2 Eur/asm., tel +37129111619. Pavalgymas 4.50-6,50 Eur/asm.
*Lyno keltuvas – 9 Eur/asm. (keliantis į vieną pusę);
*Senoji Siguldos pilis –
*Bobslėjus, vasaros rogučių trasa 1 nusileidimas – 10 Eur/asm.
Pastabos:
Objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Nuo 2022 m. balandžio 1 d. vykstant iš Lietuvos į Latviją nebelieka apribojimų. Tuo pačiu
atkreipiame dėmesį, kad paslaugų teikėjai gali priimti sprendimą dėl reikalavimo pateikti
sertifikatus. Tad rekomenduojame prieš vykstant į Latviją susisiekti su paslaugų teikėjais ir
pasitikslinti, ar jie šį reikalavimą taikys. Latvijoje skiepijimo pažymėjimai galioja 270 dienų nuo
paskutinio skiepijimo dienos, o persirgimo pažymėjimai – 180 dienų. Reikalavimas dėvėti
apsaugines kaukes viešajame transporte ir medicinos įstaigose išlieka. Išvykstantys ar
atvykstantys į Rygos tarptautinį oro uostą turi galimybę pasidaryti savanorišką COVID-19
tyrimą, prieš tai jam užsiregistravus, o esant laisvoms vietoms – ir be registracijos (daugiau
informacijos: https://keliauk.urm.lt/location/latvija)

Užsirašius į ekskursiją būtinas avansinis apmokėjimas 50%.
Likus vienai dienai iki išvykimo rekomenduojame pasitikslinti išvykimo laiką ir
vietą.
Sumokėti avansai už ekskursijas yra negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai
ekskursija yra atšaukta!
Už ekskursiją sumokėta suma nebegrąžinama likus 7 dienoms iki ekskursijos.
Atsiskaitomoji sąskaita nurodyta KONTAKTAI skiltyje.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 869684064; 841399544 – vadybininkė Sigita.

Datos:

Datos: 2022 09 17-2022 09 17
Trukme: 16 val.
Spec. žinute: Nuo 2022 m. balandžio 1 d. vykstant iš Lietuvos į Latviją nebelieka apribojimų!
Kaina: 26 €
Datos: 2022 10 08-2022 10 08
Trukme: 16 val.
Kaina: 26 €

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

