LATVIJA. KARUOSTA IR DIDINGOJI KALĖDINĖ
LIEPOJA
Programa:
Kelionės vadovė – Irena Sorokinienė
Žavintis Karuostos atšiaurumas. Ar atšiaurus žavesys…Tai išskirtinė, paradoksali ir unikali
vieta ne tik Latvijos, bet ir pasaulio istorijoje bei architektūroje. Karuosta yra vienas
nekasdieniškiausių turizmo objektų Latvijoje. Jis gali patikti ar nepatikti, tačiau abejingų
tikrai neliks.
Karuosta yra didžiausia istorinė-karinė teritorija Baltijoje;
Karuostoje yra aukščiausias kupolinis pastatas Baltijoje – Šv. Nikolajaus stačiatikių Jūros
cerkvė ;
Pasukamas medinis tiltas per Karuostos kanalą – unikalus inžinerijos paminklas;
Karuostos kalėjimas – vienintelis karo kalėjimas Europoje, savo duris atvėręs turistams.
Ryte 8.00 val. išvažiuojame iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Tilžės gatvėje, Katedra ir 8.15 val. –
Gegužių gatvė. PC Akropolis. Kelionė Baltijos pajūrio link. Nuo Palangos sukame Latvijos link. Pirma
stotelė – Karinis uostas – Karuosta. Karuosta yra Liepojos šiaurinėje dalyje, užima trečdalį Liepojos
ploto. Sovietmečiu Karuosta buvo uždara teritorija. Karuostos aplinka savotiškai perteikia Rusijos
militarinės elegancijos ir sovietinio militarizmo sąveiką. Karinis uostas šiandien atlieka kitą funkciją
– jis tapo turizmo objektu.
Karinio uosto vizitinė ir dvasinė dominantė yra cerkvė. Ji projektuota ir pastatyta pagal Rusijos
stačiatikių 17 a. cerkvių stilių. Sužinosite cerkvės istoriją.
Aplankome karinio uosto kalėjimą. Ekskursija su šou elementais*. Po to – ekskursija po buvusį karinį
miestelį, Šv. Nikolalaus cerkvę, Baltijos pajūrį, molą* (vietinis gidas –35 Eur / grupei). Po ekskursijos
po Karuostą, įkeliame koją ir į kalėdomis „apsirengusią“ Liepoją. Atsiradę senamiestyje,
pamatysime, pajausime, kad Liepoja – muzikaliausias Latvijos miestas. Gido lydimi, pasivaikščiosime
natomis, kuriomis išmargintos gatvės ir šaligatviai. Pažintį su Liepoja galima pradėti nuo bet kurios
natos. Jos rodo kelią į svarbiausius miesto statinius, turistinius objektus. Natos atves jus į Liepojos
himnų personažų alėją. Praeisime ir Latvijos muzikantų garbės alėją su 35 muzikantų delnų
atspaudais.
Pamatysime didžiausią gitaros skulptūrą Latvijoje, naujus koncertų rūmus „Didysis gintaras“.
Liepojoje daug medinės architektūros statinių, raižiniais puoštų medinių namų. Ateisime į Rožių
aikštę, kur stovi Šv. Trejybės bažnyčia. Bažnyčia garsi didžiausiais ir iki šiol nerekonstruotais
mechaniniais vargonais pasaulyje. Miesto centre pamatysite karinius laivus. Užsuksime į Amatininkų
namus pasigrožėti ilgiausiasis pasaulyje gintaro karoliais* (20 Eur / grupei).
Užsuksime į restoraną “Pastnieka Maja”. Restoranas – paštininko namai – geriausias Liepojos
architektūros interjeras. Skanaujame „Liepojos mencini“ (menkė šalto rūkymo su bulvėmis,
svogūnais, krapais su grietinėlės padažu, užkepta moliniame inde – 7.75 Eur) arba mėgstama
kambalos file bulvėje, troškintoje ant garų su daržovėmis ir špinatų padažu (7.50 Eur).

Sotūs, pilni gerų įspūdžių, sukame Skuodo link. Keliaujame į namus.
Kelionės kaina – 19 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė turistinės klasės autobusu;
*Keliones vadovas – ekskursinė programa;
*Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Papildomos išlaidos:
*Karuostos kalejimas. Ekskursija su šou elementais. Trukmė – 1 val. – 6-4.50 Eur /žm.;
*Ekskursija po Karuostos karinį miestelį – 35 Eur / grupei;
*Amatininkų namai Liepojoje. Kaina grupei – 20 Eur ;
*Pavalgymaas Liepojoje 7.50-7.75 Eur /žm.
Pastaba. Dėl nenumatytų priežasčių, oro, eismo sąlygų kelionės programa gali keistis.
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas gali kisti .
Visi, vykstantys į kelionę, turi nepamiršti asmens tapatybės kortelės arba paso.
Užsirašiusiems į kelionę, sėdima vieta autobuse bus paskirta, tik susimokėjus už kelionę.
Prieš kelionę, vadybininkas atsiųs SMS žinutę – paskutinę informaciją apie kelionę.
Negavę informacijos, teiraukitės tel.: 864219000, 841399544.
Informacija ir registracija : vadybininkė –kelionės organizatorė Sigita, kont. tel.: +37041399544

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

