LATVIJA. KINO MIESTELIS CINEVILLA, “BALTIJOS
GĖRYBĖS” ENGURĖJE IR KURORTAS JŪRMALA
Programa:
Ryte išvykimas į Latviją – kelionė į Tukums rajone esantį kino miestelį
Cinevillą. Apsilankymas kino miestelyje Cinevilla primena kelionę laiko
mašina – čia pasisvečiavę matysite, kaip atrodė Ryga prieš 100 metų. Ten
pamatysite bažnyčią, turgaus aikštę, tokias pat bruko gatves, Dauguvos
pakrantę su laivais, istorinius tiltus, tramvajų, karinę techniką…
Cinevilla buvo pradėta statyti kino juostai “Rygos sargybiniai” filmuoti. Į šį miestelį prieblandoje
užklydęs praeivis net nesuabejotų jo tikrumu: autentiško dydžio pastatais, dailiais, įvairius istorijos
laikmečius primenančiais namų fasadais. Vaikštant po Cinevillą, gali sutikti I Pasaulinio karo
kareivių, viduramžių rūbais vilkinčių damų…
Ekskursija po Cinevilla su vietiniu gidu*. Po to – spec. efektų šou programa, galėsite tapti
Betmanu ar plėšiku ir save pamatyti ekrane*.
Iš Cinevillos važiuojame link Rygos įlankos pakrantės – į žvejų miestelį Engurę.
Čia 1998 m. įkurtas gamtos parkas “Engurės ežeras”. Į jį įeina ne tik Engurės ežeras, bet ir Rygos
įlankos pakrančių zona nuo Mersrago iki Engurės. Lankantis čia, galima pamatyti beveik visas
Latvijoje rastas paukščių rūšis. Gamtos parke – prie ežero ganosi daugiau nei 30 galvijų: kalninės
karvės, šarlotės ir pilkosios alpių karvės o taip pat raitinių veislės žirgai..
Čia galėsite maloniai leisti laiką paplūdimyje. Apsilankę kavinėje “Būda”, paskanausite skanių žuvies
patiekalų “Baltijos gėrybės”* (būtinas išankstinis užsakymas).
Iš Engurės keliaujame į Jūrmalą – didžiausią Baltijos šalių kurortą prie Rygos įlankos. Tai – unikalus
klimatinis ir balneologinis Europos kurortas su gydomaisiais gamtos ištekliais. Tai – žaliausias
kurortinis miestas, turintis sveiko miesto statusą. Jūrmala yra istorinės medinės architektūros
paveldo paminklas Latvijoje (103 ypatingos reikšmės ir 295 vietinės reikšmės architektūros
paminklai).
Jūrmaloje lankytini objektai:
*Jūrmalos miesto muziejus. Muziejaus pastate veikia kavinės, parodų salės, parduotuvės (lankymas
nemokamas).
*Dzintaru koncertų salė.
*Skulptūra “Vėžliukas”, Jūrmalos gaublys.

*Meno galerija “Inner light”(vidinė šviesa ). Bilietas – 3 €.
*Jūrmalos paplūdimiai, kopos.
*Vandens pramogų parkas “Livu”. Daugiau: www.akvapark.lv

Kelionės kaina – 400 €/grupei (autobusas 49 v.)
Į kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Kelionės vadovas grupei – 60 €;
*Cinevilla, ekskursija ir šou programa – 6 €/žm.;
*Engure, žuvies pietūs “Baltijos gėrybės” – 7 €/žm.;
*Jūrmala, meno galerija “Inner light” – 3 €/žm.

Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.

Informacija tel.: 841399544, 525059, 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

