LATVIJA. GAUJOS NACIONALINIS PARKAS – LATVIJOS
ŠVEICARIJA
Programa:
Kelionės vadovais gali būti: Laima-Filomena Jonaitienė, Alfonsas Zaleskis, Irena
Sorokinienė.
Gaujos Nacionalinis parkas – didžiausius lobius slepianti Latvijos vieta. Čia lietuvio
akiai neįprastos uolos, olos, skardžiai, nuostabūs slėniai, požeminiai ežerai,
kalavijuočių ir Livonijos ordino laikus menančios pilys…
Kelionės
maršrutas:
Šiauliai–Sigulda–Turaida–Lygatnė–Straupė–Cesis–Veselava–Valmiera–Šiauliai.
Išvykimo laikas ir vieta:

7.00 val. išvykimas iš Šiaulių, iš aikštelės Gegužių gatvėje, PC Akropolis
07.15 val. – Tilžės gatvė, Katedra.
1 diena. Kelionė Lietuvos ir Latvijos keliais – link Siguldos, esančios vaizdingame Gaujos

upės slėnyje. Sigulda – Gaujos Nacionalinio parko administracinis centras. Sigulda garsėja
viduramžių ir naujosios pilies kompleksu, tad pažintį ir pradedame nuo jų.
Aplankome Senąją Siguldos pilį*, pastatytą Kalavijuočių ordino prieš 8 šimtus metų.
Sutriuškinus Kalavijuočių ordiną 1236 m., Livonijos ordinas pilį perstatė ir pavertė
vienuolyno tipo tvirtove. Liūdnas likimas pilį ištiko per Šiaurės karą – ji buvo sugriauta ir
jau niekada neatstatyta. Vis tik akmenų sienų likučiai ištvėrė šimtų metų naštą ir iki
šiol galima pasivaikščioti po viduramžių dvasios gaugiamus mūrus. Iki šių dienų yra
išlikęs pietvakarinis pilies korpusas su gotikinių langų angomis ir pagrindiniu vartų bokštu.
Užlipus į jį, galėsite pasimėgauti Gaujos upės slėnio vaizdais.
Senosios pašonėje stovi gražuolė Naujoji pilis (19 a.). Tai – buvę dvarininko Koropotkino
rūmai, o dabar savivaldybės pastatas.
Siguldoje yra jau daugiau nei 40 metų veikiantis lyninis keltuvas* per Gaujos upę.
Jis – vienintelis toks Baltijos šalyse. Pakilę daugiau nei 40 m aukštį virš Gaujos upės,
galima pasigrožėti Gaujos upės vaizdais ir įsitikinti, kad Sigulda ne veltui vadinama
„Latvijos Šveicarija“.
Netoli Siguldos – raudoni Turaidos viduramžių pilies mūrai. Šios pilies statybą
inicijavo Rygos arkivyskupas Albertas XIII a. pradžioje. Viduramžiais tai buvo didelė tvirtovė

su gynybiniais bokštais ir gyvenamaisiais apartamentais. 17 a. pilies strateginė reikšmė
sumenko, o 18 a. ją nusiaubė gaisrai. Ekskursija po pilį su pilies gidu*.
Turaida – garsi savo legenda apie gražiausią Turaidos merginą – Rožę, kuri palaidota
šalia Turaidos liuteronų bažnyčios. Turaidos Rožė žuvo prie Gutmanio. Aplankome
Gutmanio olą, kuri yra didžiausia Baltijos šalyse (20 m ilgio ir 10 m aukščio). Šios olos
viduje ant sienų išvysime užrašus, išlikusius nuo 17 a. Papietaujame restorane
„Kungurija“*.
Keliaujame į Lygatnę pasivaikščioti Lygatnės gamtos takais ir aplankyti ypač slaptą
sovietinių laikų bunkerį (9 metrai po žeme, 2000 kv.m plotas). *Ekskursija su audiogidu –
13 Eur/asm. Toliau, kelionės vadovo lydimi, pasivaikštome Lygatnės gamtos takais,
aplankome Lustūžio skardį. Laipteliais užlipę į skardžio viršūnę, apžvelgsime
Lygatnės upės panoramą.
[Vykstame Straupės link, pamatyti Vėjinių urvus. Vėjinių urvai – tai unikali urvų
sistema su požemine upe, ežeru, kurių bendras ilgis 48 m. Tai – vieninteliai Baltijos šalyse
žinomi požeminiai ežerai. Urvai atrasti 1986 m. Vėjinių urvas – 42 m ilgio. Iš jo trykšta
šaltinis. Urvas yra Brasios upėje. Urvus lankome, lydimi šeimininkų*. Aplankę urvus,
šeimininkų būsime pakviesti vakarienei – dailiai nupjautoje pievoje, ant laužo,
milžiniškame katile mūsų laukia išvirta gardi šiupininė sriuba*.]
Pavakarieniavę, vykstame į Cesį. Cesis – miestelis, skaičiuojantis daugiau nei 800 metų –
buvusi Livonijos ordino sostinė. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Pažintinė ekskursija po Cesį. Pačiame miesto centre
– Cesio pilies kompleksas, kurį sudaro senosios Livonijos ordino pilies griuvėsiai, Naujoji
pilis ir jai priklausantys pastatai bei parkai. Ekskusija po Livonijos ordino pilį (13 a.) su
pilies gide*. Čia, paėmus į rankas žibintą, šviečiantis juo tamsiuose pilies labirintuose,
siaurais, suktais akmeniniais laiptais pakilsime į pilies bokštą.
Toliau, kelionės vadovo lydimi, praeisime Pilies gatve, pasigrožėsime miesto pastatų
architektūra, Šv. Jono liuteronų bažnyčia. Tai – didžiausia viduramžių laikų bazilika,
tikras architektūrinis šedevras. Pasivaikščiosime po nuostabaus grožio „Gegužės parką“,
aplankysime paminklą „Žibintininkas“.
Iš Cesio keliaujame į Veselavą (16 km). Aplankome Veselavas dvarą*. Dvaras gerai
išsilaikęs (pastatytas 19 a.), apsuptas giliu grioviu ir primena viduramžių laikų
tvirtovę. Ekskursija po dvarą su vietiniu gidu (2-3 Eur/žm).
Tęsiame kelionę į Valmierą (33 km). Apžvalginė ekskursija po Valmierą su vietiniu
gidu (trukmė 1,5 val). Ekskursijos metu aplankysime paslaptingą Valmieros pilį, kurios
dabar likę tik griuvėsiai. Ši pilis turi labai turtingą istoriją ir su ja susiję daugybė
paslaptingų padavimų… Pilis Valmieroje buvo pastatyta 1224 m. Ją pastatė Livonijos ordino
riteriai, kurio valdovė buvo legendinė Beverina – pusiau Dievas, pusiau moteris, todėl
kartais pilis vadinama Beverinos vardu. Aplankysime Šv. Simono soborą, pastatytą 13 a.
pabaigoje. Po apžvalginės ekskursijos papietaujame.

Išvykstame į Lietuvą. Pakeliui, kad kelionė neprailgtų, sustojame Bilderi, pas vyndarį
Edmund. Čia degustuosime latviškus vynus, vermutą su pagardais (15-18 rūšių,
kaina 7 Eur/žm.).
Vakare sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 89 Eur / asm.
Į kelionės kainą iskaičiuota:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Sigulda Senoji pilis. Bilietas – 2-1 Eur + 30 Eur gidas grupei;
*Sigulda. Lyno keltuvas į Turaidą – 12 Eur/asm. (į vieną pusę);
*Turaidos pilis, bilietas 6-4,30 Eur ir gido paslauga 36 Eur grupei iki 25 asmenų;
*Lygatnė-bunkeris. Ekskursija su audiogidu 13 Eur/asm. (06.18 ekskursija po Lygatnę).
*Lygatnė, keltuvas per upę – 10 Eur grupei;
*Viejinių požeminiai ežerai-ekskursija 3,5-2,5 Eur/asm., šiupininė – 4 Eur/asm.;
*Cesis pilis. Bilietas 5,4-3,5 Eur; gidas 35 Eur grupei (1,5 val.);
*Veselavos dvaras. Ekskursija 3-2 Eur/žm.;
*Valmiera. Apžvalginė ekskursija, gidas grupei – 42 Eur, kai grupė 20 asmenų, jei grupė
didesnė prisideda papildomam asmeniui po 2.15 Eur.
*Pavalgymas Valmieroje, pagal galimybes.
*Pavalgymas Kungurijoje – 12 Eur/asm.
*Vyno degustacija – 7 Eur/žm.
Pastaba:
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841399544; 867088723 – vadybininkė Ieva.

Datos:
Datos: 2022 08 06-2022 08 07
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 89 €
Datos: 2022 09 17-2022 09 18
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 89 €
Datos: 2022 10 08-2022 10 09
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 89 €

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

