KARUOSTOS KALĖJIMAS IR POILSIS LIEPOJOS
PAPLŪDIMYJE
Programa:
Diena skirta kelionei laike atgal . Karuosta –Liepojos šiaurinėje dalyje įsikūręs karo uostas
–kadaise buvęs vienas didžiausių karinių kompleksų Latvijoje.
Ryte 7.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta –07:00 aikštelė Gegužių g. PC “Akropolis “ ir
07.15 –Tilžės g.stotelė prie Katedros. Kelionė maršrutu Šiauliai –Skuodas –Liepoja, Karuosta.
Apie 11.00 val atvykstame į Karuostą-karinį uostą, kuris nuolatine Liepojos dalimi tapo 19 amž
pab-20 amž pradžioje. 1980 m Rusijos caro Aleksandro II įsakymu buvo čia pastatyti dideli
įtvirtinimai ir karinis miestelis Šis miestelis iš pradžių vadintas –caro Aleksandro III uostu.
Liepojos karinis uostas yra unikali vieta ne tik Latvijos, bet ir Pasaulio istorijoje, architektūroje.
Aplinka savotiškai perteikia Rusijos militarinės elegancijos ir sovietinio militarizmo sąveiką.
Pirmiausia susipažįstame su Liepojos įtvirtinimais – Šiauriniais fortais.* Apie Šiaurinius fortus
daug papasakos ir parodys vietinis gidas*.
Vėliau vietinio gido lydimi aplankysime* Karinio uosto kalėjimą. Tai buvo laivyno matrosų ir
puskarininkių disciplinarinė bausmės vieta.Jis pastatytas 20 amž pradžioje kaip Karinio uosto
ligoninė , bet ji savo funkcijų niekada neatliko. Paskutiniai kaliniai paliko savo pastabas ant kalėjimo
kamerų sienų dar visai neseniai -1997 m. Ekskursija po kalėjimo mūrus su staigmenomis*.
Kelionės vadovo lydimi aplankysime Šiaurinį molą. Šis hidrotechninis 19 amž pabaigos statinys yra
labia svarbi Liepojos įtvirtinimų dalis. Molo bendras ilgis 1800 metrų, plotis 7.35 m.
Vėliau ekskursija po Liepojos senamiestį: Petro turgus, Janio Čakstės aikštė, Koncertų salė
“Didysis gintaras”, Šv.Onos liuteronų bažnyčia, Amatininkų namai, Šv.Trejybės katedra –didžiausi
pasaulyje mechaniniai vargonai, Atminimo vieta “Vaiduoklių medis” Ir aišku Liepojos paplūdimys.
Tai populiariausia maudymosi vieta jau nuo 19 amž šešiasdešimtųjų metų, kai čia pradėjo viešėti
Rusijos caras, jo giminės ir dvariškiai. Paplūdimys išsiskiria baltu, labai smulkiu smėliu. Paplūdimio
juosta štilio metu 50-80m pločio, ilgis apie 8 km. Laisvas laikas paplūdimyje.

Kelionės kaina 18Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas

*Lydintis kelionės vadovas, ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS :
*Ekskursija Karuostoje “Šiaurinis molas”, įtvirtinimai” -25Eur grupei
*Ekskursija Karuostoje po Kalėjimo mūrus 6Eur-4.50Eur

Pastaba. Lankomų objektų kiekis, eiliškumas ir kainos gali keistis .
Informacija /Registracija 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

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

