LATVIJA-KURŽEMĖS KELIAIS PAS KAIMYNUS
KURŠIUS IR SUITUS
Programa:
Kelionės vadovais gali būti: Laima-Filomena Jonaitienė, Saulius Stasiūnas, Irena
Sorokinienė
Kuršas – istorinis etnografinis regionas dabartinėje Latvijoje. Ankstyvoje istorijoje
Kuršu buvo vadinama baltų genties kuršių apgyvendinta teritorija. XII a. kuršai
turėjo gerai išvystytą karinę organizaciją ir buvo perėmę vikingų vaidmenį Baltijos
jūroje. Kuršai išnyko 13-17 a. Šiaurinė jų dalis sulatvėjo, pietinė sužemaitėjo…
Suitai – latvių etninė grupė, gyvenanti Kuržemės vakaruose. Suitai savo kalba,
kultūra skiriasi nuo kitų Latvijos regionų gyventojų. Daugiausiai jų Alsungos,
Ventspilio, Jūrkalnės, Kuldygos kraštuose. Suitai daugiausia yra katalikai, jų yra
apie 2,5 tūkstančio.
Kelionės
maršrutas:
ŠIAULIAI–TAKUMUS–VALGUMA
PASAULE–KALTENE–GIPKA–DUNDAGA–KOLKOS
RAGAS–ALSUNGA–KULDYGA–ŠIAULIAI.
1 diena
7. 00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
7.00 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
7. 15 val. – Tilžės g., stotelė prie Katedros.
Kelionė į rožių miestą – Tukumą. Tai – nedidelis gėlynų juosiamas miestelis, kuris yra
Kuržemės pašonėje. Tukumo senamiestis su lauko riedulių grindiniu ir senais namais,
kuriame vasarą, žydint rožėms, tvyro salsvas rožių aromatas, kviečia romantiškam
pasivaikščiojimui po senamiestį. Važiuojame aplankyti rožių ūkį „Rozita“. Čia auga
daugiau, nei 300 rožių veislių kolekcija. Rožynas kasmet papildomas naujomis rožių
veislėmis iš Europos rožynų. Aplankome rožyną. Ekskursija su rožių vyno degustacija*.
Tęsiame kelionę į Kemerių Nacionalinį parką – Valguma Pasaule, kur leisimės į
smagią, linksmą ir sveiką kelionę „Basų kojų“ taku*, kurio ilgis – net 2,6 km.
Keliausime ir per žvirgždą, ir per smėlį, kankorėžius ir akmenis. Smagu bus pasiturkšti balto
molio voniose, pabraidyti ir atgaivinti kojas Sluocenės vandenyje*. Papildomai galima

mirkyti kojas gėlių vonioje*. Po žygio apetitas geras – skaniai pavalgome gamtoje*.
Keliaujame toliau Kuršo žeme. Atvykstame prie Kaltenės akmenuoto kranto. Tai –
nuostabus paskutinio ledyno palikimas su daugybe Rygos įlankoje nugrimzdusių riedulių.
Keliaujame prie Baltosios kopos Gipkos gyvenvietėje Lyvių pakrantėje. Puikiai
įrengtas medinis pažintinis takas leis kiekvienam per 30 min. pasidžiaugti balto smėlio
skardžiais ir vėjo supustytais dariniais.
Atvykstame į Dundagą. Dundagoje stovi didžiausia 13 a. pilis su 2-3 m. storio sienomis,
uždaru kiemu, vartais su bokštu. Vėliau pilis buvo tvirtovė. Šalia pilies yra parkas, kuriame
auga 48 rūšių medžiai. Ekskursija po pilį*. (pasiruošti valgį vakarienei). Apsistojame
nakvynei pilyje.
Pastaba: yra lauko kepsninė, virtuvė. Pageidaujantys galės pasiruošti valgį vakarienei.
2 diena.
Pusryčiai. Kelionė į Kolkos ragą. Kolkos ragas – tai ta vieta, kur Baltijos jūra į glėbį
griebia Rygos įlankos vandenis. Laisvas laikas trumpam poilsiui, pasivaikščiojimui.
Iš Kolkos atvykstame į Alsungą, anksčiau vadintą Alšvanga. Čia gyvena suitų
katalikų bendruomenė. Ekskursija su vietiniu gidu*. Aplankome Alsungos bažnyčią,
pilį. Po ekskursijos suitų koncertas*. Po to pietūs suitų kavinėje*.
Kelionė į Kuldygą – nuostabaus grožio istorinį Latvijos miestą. Kuldyga nuo 14 a. tapo
Hanzos miestų sąjungos nariu. Labiausiai Kuldyga klestėjo 16-17 a., kai ji tapo hercogo
Jakobo rezidencija ir buvo Kuršo hercogystės sostinė. Ekskursija po Kuldygą: piliavietė
Šv. Kotrynos bažnyčia, seniausia vaistinė Štefenhaeno seifas, seniausias Kuršo pastatas,
miesto rotušė, Liepojos gatvė, Alelšupytės krioklys, Ventos rumba, Kuldygos tiltas…
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 105 Eur/asm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei-komfortabilus autobusas;
*Kelionės vadovas-gidas;
*1 nakvynė Dundagos pilyje;
*Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Tukums rožynas „Rozite“- 3 Eur/asm.;
*Valguma Pasaule – 6-8 Eur/asm. Papildomas kojų mirkimas gėlių vandenyje 6 Eur/asm.;

*Valguma Pasaule pietūs lauke – 15 Eur/asm.;
*Dundaga pilis. Bilietas 2 Eur/asm. Gidas grupei 20 Eur;
*Alsunga. Ekskursija + gidas 4 Eur/ asm., suitų koncertas – 40 Eur/grupei.
*Alsunga pietūs – edukacija – suitų valgiai. Kulinarinis paveldas – (tikslinama) Eur/asm.
Pastaba:
Lankomų objejtų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Informacija/registracija tel.: 841399544; 867088723 vadybininkė Ieva.

Datos:
Datos: 2022 07 16-2022 07 17
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 105 €
Datos: 2022 08 20-2022 08 21
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 105 €
Datos: 2022 09 24-2022 09 25
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 105 €

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

