BASŲ KOJŲ PARKAS ir BALTIJOS RIVJERA JŪRMALOJE
Programa:
Basų kojų parkas yra Kemerio Nacionalinio parko komplekse -“Valguma pasaule”. Jį įkūrė
viena šeima, šią idėją parasivežusi iš Vokietijos. Joje, kaip ir Austrijoje ar Šveicarijoje,
panašių parkų yra daugybė.
Daugiau kaip dviejų kilometrų ilgio trasa nutiesta iš įvairiausių medžiagų -žvirgždo,
akmenų, samanų, pušies konkorežių, jūros smėlio, nendrių, rastų, skiedrų, molio, žolės,
gaivaus upės vandens ir panašiai.
Tai ne šiaip sau įdomi pramoga, bet ir sveikatos stiprinimas -juk žmogaus pėdose yra
daugybė aktyvių taškų, kurių stimuliavimas turi teigiamą poveikį organizmui. Basomis
keliaujant nelygiais šio tako paviršiais stiprinami kojų raumenys, raiščiai ir sanariai,
dingsta galvos skausmas.

Ryte 8.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*8.00-Gegužių gatvė PC Akropolis; *8.15 -Tilžės gatvė stotelė prie Katedros; *
Kelionė į Latviją į Kemerių Nacionalinį parką į basų kojų parką “Valguma pasaule”. Čia
pailsėsite gamtoje ir net išlaisvinsite kojas nuo apavo, pasivaikščiosite specialiai įrengtu taku
basomis.*
Tęsiame kelionę į Jūrmalą, vieną didžiausių Baltijos šalių kurortą Jūrmalą, kuris turi Sveiko
miesto statusą. Kurorto balto smėlio paplūdimiai driekiasi apie 30 km. Net keli kurorto paplūdimiai
yra pelnę Mėlynosios vėliavos statusą, o tai pažymi paplūdimio kokybę ir tai jog šis paplūdimys
atitinka tarptautinius standartus. Jūrmala – vienas didžiausių istorinės medinės architektūros
paveldo paminklų turintis miestas Latvijoje, kur į architektūros paminklų sąrašą įtraukti virš 400
pastatų. Yra daug dalykų kuriuos su kelionės vadovo pagalba galite padaryti Jūrmaloje:
*Išsimaudyti jūroje (vanduo visada šiltesnis nei Palangoje, bangos ir vėjas mažesnis)
*Pabūti, pasilepinti, pasivaikščioti nuostabiame paplūdimyje.
*Išgerti kavos “Seaside” bare 11-me aukšte, stebint Jūrmalos panoramą.
*Pasivaikščioti Jomas gatve ir paragauti ledų.
*Pietauti jūros krante.

*Aplankyti miesto muziejų (įėjimas nemokamas).
*Aplankyti meno galeriją-švytinčių paveikslų teatrą “Inner light” (vidinė šviesa).
*Užlipti į apžvalgos bokštą.
*Pramogauti Dzintars parke.

Gražiai ir naudingai praleidę Jūrmaloje laiką apie 18val išvykstame iš Jūrmalos į Šiaulius.

KELIONĖS KAINA 16EUR
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursija po Jūrmalą
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos ekskursijoje:
*Basų kojų takas Valguma pasaule 5-4 Eur
*Meno galerija “Inner Light ” Grupei virš 10asm – 3-1Eur /žm; lankantis savarankiškai- 5-1Eur
*Pavalgymas, kava, ledai pagal galimybes ir pageidavimą

Informacija/registracija 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 08 25-2019 08 25
Trukme: 1d
Kaina: 16 €
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