KULDYGA – RIEŽUPĖ – VENTSPILIS
Programa:
Ryte išvykimas į Latvijos Kuržemę. Jei Jums patinka viduramžių mažo miestelio šarmas, tuomet
pirma stotelė kelionėje bus Kuldyga – senasis plytinis – arkinis tiltas per Ventos upę ir “Ventos
ruma’ – plačiausias Europoje krioklys (249 m.). Kuldyga dar vadinama Latvijos Venecija. Bet čia nei
kanalų, nei juo labiau gondolų neišvysite. Tik Alekštupytės upelis vingiuojantis pro senamiesčio
namus. Upelių krantus jungia daugiau nei 16 tiltukų. Senamiesčio žavisi filmų kūrėjai, nes ji nukelia
kelis šimtmečius į praeitį (13 a.). Unikali miesto architektūra vilioja istorinių filmų mūrėjus, čia buvo
filmuojami ne tik latvių, bet ir vokiečių, rusų, lenkų, skandinavų filmai. Kuldygos ir viso Kuržemės
regiono pastatas yra netoli Rotušės aikštės, mena 17 a. Jame išlikusios prie langų specialiai įrengtos
lentynos, ant kurių sutemus būdavo statomi žibintai tais laikais, kai kitokio gatvės apšvietimo
nebuvo.
Pamatysime šv. Katerinos bažnyčią – seniausią Kuldygos bažnyčią, kurios pamatai pradėti 13 a.
Buvusios Kuldygos viduramžių pilies vietoje (13 a.) įrengtas miestelio parkas, kurį puošia
išraiškingos skulptūros.
Iš Kuldygos miško keliu – 5 km. važiuojame į Riežupę. Riežupėje – smėlio urvai – 2,5 km.
ilgio labirintas 8 metrų gylyje po žeme. Urvus galima apžiūrėti lydint vietiniam gidui*, vaikštant
požemiu 460 m. ilgio tuneliu, kurio labirintai, kaip pasakoja turi keistų galių. Kokių? Sužinosite
ekskursijos metu. Beje, net ir karštą dieną čia pravartu turėti šiltesnių rūbų, žibintuvėlį ar žvakę.
Atvykstame į Ventspilį. Sustojame prieplaukoje prie Ventos upės, iš kurios turistiniu laiveliu
išplauksime* Ventos upės delta iki pat Baltijos jūros (45 min.). Tai nepakartojama galimybė
apžvelgti Ventspilio miestą ir laivų uosto gamybinę veiklą. Bilieto kaina – 1,40-0,60
Eur/mokiniams.
Toliau pažintis su Ventspiliu: Rotušės aikštė. Netoli Rotušės aikštės yra Ventspilio Amatų namai.
Čia įrengta 19 a. mokyklos klasė, kur žaismingos ekskursijos metu galėsite įsijausti į to meto pamokų
aplinką. Tikrai įdomu! Pasivaikštote Ostas gatvės promenada (Ventos krantinė), kurioje gausu
turizmo objektų. Susipažinsite su Ventspilio “Karvių paradu”, Ventspilio fontanais, gėlynais, gėlių
skulptūromis. Esant galimybei, geram orui, trumpas poilsis Mėlynosios Vėliavos paplūdimyje,
kuris labai švarus, saugus ir geras. Iš Ventspilio kelionė į namus.
Kelionės kaina derinama agentūroje
Gido paslauga – 80 – 100 € / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;

*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje, mokamiems objektams, paslaugoms:
*Riežupės smėlio olos – 5-4 Eur;
*Plaukimas laivu “Hercogs Jakobs” – 1,40-0,60 Eur;
*Amatų namai – 0,90-0,40 Eur. Edukacinė programa “Pamoka 19 a.” – 11 Eur/grupei.
Pastaba. Užsakovo pageidavimu programa koreguojama.
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas gali būti pakeistas. Kiekvienu konkrečiu atveju “Kelionių
Centras” ruošia programą pagal užsakovo poreikius ir galimybes.
Ventspilyje verta aplankyti:
*Livonijos ordino pilis – muziejus. Bilieto kaina – 2,10-1,10 Eur. Gido paslauga – 11 Eur/grupei;
*Pajūrio buities muziejus. Bilietas – 1,40-0,60 Eur. Gido paslauga, edukacinė programa –
11Eur/grupei;
*Kuržemės DEMOCENTRAS (mokslo ir technologijų muziejus). Kaina – 3,50-3 Eur;
*Ventspilio siaurukas. Kaina – 2,10-1,10 Eur (Kalno linija), 1,40-0,70 Eur (Rinka linija);
*Apžvalgos bokštas – nemokamas. Galima stebėti Ventspilio miestą;
*Ventspilio kūrybos centras ir planetariumas. Kaina – 3-0,70 Eur, observatorija – 2-0,70 Eur.
Informacija/užsakymas: 841 399544, 8 698 07197 – Jovita, 8 618 46466 – Virginija.

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

