SKONIŲ KELIU PO LATVIJOS ŽIEMGALĄ
Programa:
Kelionės vadovas – Rokas
8.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
* Gegužių gatvė, PC Akropolis – 8.00 val.
*Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros – 08.15 val.
Kelionė į Jelgavos kraštą Latvijoje. Pirma stotelė – pas Latvijos sūrių “magnatus”,
Makalnų šeimos ūkyje “Blūdzi” (10.00 val.). Ūkyje mus sutiks maloni, lietuviškai
kalbanti šeimininkė ponia Inara. Esant geram orui ir norui, apžiūrėsite jos ūkį. Ponia Inara
pakvies į trobą, kur ant balta staltiese dengto stalo bus paruoštos vaišės – jos ūkyje
gaminami sūriai (o jų rūšių ir skonių tikrai daug), koncervuotos daržovės, arbata. Pasiklausę
p. Inaros pasakojimo, imsime degustuoti sūrius, daržovių salotas. Patikusius produktus
turėsime galimybę nusipirkti lauktuvėms į namus.
Degustacinės programos kaina – 7 Eur /žm.
Tęsiame kelionę į kitą, netolimą Janio ūkį ”Trubierniki”, kur auginami šitake grybai.
Šitake – tai medicininiai grybai, lietuviškai ”valgomasis dantenis”. Grybas kilęs iš Rytų
Azijos. Šie grybai vis labiau pasaulyje vertinami, nes pasižymi priešvėžinimės savybėmis.
Ūkio šeimininkas Janis parodys, papasakos apie šių grybų auginimą, jų atsiradimo ūkyje
istoriją. Po to skanausime grybų sriubą, duoną ir sviestą su šitake grybais.
Programos kaina –6 Eur /žm.
Atvažiuojame į Jelgavą –Latvijos hercogų, prezidentų miestą. Kelionės vadovo
lydimi, pasivaikščiosime po Jelgavą, susipažinsime su istorijos ir architektūros
paminklais, bažnyčiomis. Apsilankome Pašto saloje. Aplankome SMĖLIO SKULPTŪRŲ PARKĄ*,
kur žinomi menininkai sukūrė apie 20 šventinių skulptūrų, skirtų Jelgavos miesto jubiliejaus garbei.

Aplankysime česnakų ūkį. Česnakų ūkyje galėsite paragauti česnakų arbatos,
marinuotų česnakų žiedų, česnakų salsos, „gerklės kaitintojų” ir net česnakų
ledinukų. Kaina – 3-5 Eur/žm.
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 15 Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos, už kurias turistas moka pats: Sūriai – 7 Eur , grybai – 6 Eur;
muziejus – 3 Eur, Česnakų ūkis 3-5 Eur, SMĖLIO skulptūrų parkas – 2-1 Eur/žm.
Informacija ir registracija tel. ; 864219000, 841399544, 869807197

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

