LATVIJA. KAROSTA – IŠSKIRTINIS MIESTAS LIEPOJOS
MIESTE
Programa:
Žavintis Karosto atšiaurumas ar atšiaurus žavesys… Tai – išskirtinė, paradoksali ir unikali
vieta ne tik Latvijos, bet ir pasaulio istorijoje bei architektūroje. Karostas yra vienas
nekasdieniškiausių turizmo objektų Latvijoje.
Ryte 8.00 val. išvykimas į Latvijos pajūrį. Keliaujame į Liepoją. Liepoja tiek caro, tiek sovietų
laikais buvo itin strategiškai svarbi. Todėl visa Liepojos Baltijos jūros pakrantė yra tiesiog visa
“prifarširuota“ gynybinių įtvirtinimų, bunkerių, baterijų ir pakrantės stebėjimo bokštelių. Rusų caras
Aleksandras III dar 19 a. pabaigoje Liepojos šiaurinėje dalyje – Karostoje įkūrė Rusijos imperijos
karinę bazę ir tvirtovę. Sovietmečiu Karosta buvo uždara teritorija – autonominė kareivių gyvenimo
vieta, nepriklausanti nuo Liepojos. Karosta turėjo savo elektrinę, vandentiekį, mokyklą, netgi
balandžių paštą, kalėjimą ir cerkvę. Ji projektuota ir pastatyta pagal Rusijos stačiatikių 17 a. cerkvių
stilių.
Atvykus į Karuostą, apie 12.00 val., vietinio gido lydimi*, pirmiausia pasivaikščiosime po fortus,
susipažinsime su požeminiais labirintais. Ekskursijos trukmė – apie 2 val.
Sugrįžtame į buvusį Karostos kalėjimą, dabar muziejų. 14.00 val. dalyvaujame edukacinėje
programoje – spektaklyje “Už grotų“*. Tai – istorinės tikrovės atkūrimas iš Karostos kalėjimo
gyvenimo, dalyvaujant turistams. Įvykių atkūrimo esmė – leisti kiekvienam jūsų pasijusti kalinio
kailyje ir susipažinti su įdomiausiais ir labiausiai šokiruojančiais faktais iš kalėjimo istorijos
(dalyvauja visi vyresni, nei 12 m. ir narsuoliai, savo parašu patvirtinę apie apsisprendimą dalyvauti
spektaklyje. Priedas – „PATVIRTINIMO RAŠTAS“). Spektaklio trukmė – 2 val. Apie 16 val.
atvažiuosime į Liepojos senamiestį. Vietinio gido lydimi, pasivaikščiosime po Liepojos
senamiestį (jeigu to pageidausite, kaina grupei – 40 Eur). Pamatysime natomis išmargintas gatves
ir šaligatvius. Keliausime pagal natas. Jos rodys kelią į svarbiausius miesto statinius, turistinius
objektus. Jos atves į Liepojos himnų personažų alėją, Latvijos muzikantų garbės alėją su 35
muzikantų delnų atspaudais, prie didžiausios gitaros didžiausių būgnų, gintarinio laikrodžio,
vaiduoklio medžio… Liepojoje, Šv. Trejybės liuteronų bažnyčioje yra didžiausi pasaulyje mechaniniai
vargonai, Amatų namuose – ilgiausi pasaulyje gintaro karoliai…
Apie 17.30 val. išvykstame į namus.
Keliones kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Lydinčio kelionės vadovo (jeigu reikia ) – 80-100 €/grupei
Papildomos išlaidos kelionėje:

*Ekskursija „Šiaurinis molas ir fortai“ – 30 €/ grupei;
*Šou programa – spektaklis „Už grotų“ – 7 €/ žm.;
*Ekskursija po Liepoją -40 €/grupei.

Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama. Priedas „Patvirtinimo raštas“ dėl
spektaklio „Už grotų“.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, 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

