LATVIJA. PADAUGUVIU – IKI KUOKNESĖS IR SULOS
NAMŲ IKŠKILĖJE
Programa:
Kuoknese (latv. Koknese) yra Latvijos gyvenvietė – į rytus nuo Rygos, Dauguvos
dešiniajame krante, Latgalijoje. Tryliktame a. Kuoknese buvo Kuoknesės
kunigaikštystės centras, vėliau ji atiteko Rygos vyskupui. 1209 m. Kuoknesėje
pastatyta Rygos vyskupo mūrinė pilis. Nuo 14 a. Kuoknese priklauso Hanzai. 16-17
a. Kuoknese – svarbi karinė tvirtovė. 1562-1569 m. LDK ir Abiejų Tautų
Respublikos tvirtovė. Nuo 1629 m. priklausė Švedijai, vėliau – po Šiaurės karo
užima Rusija…
Vykstame į Latgaliją. Atvykstame į Kuoknesę. Ekskursija* su vietiniu gidu: Kuokneses
pilies griuvėsiai*. Kadaise pilis stovėjo ant aukšto piliakalnio, bet dabar, 1966 m. pastačius
Piliavinų HES užtvanką, ji yra sulig Dauguvos upės vandens lygiu. Eidami link pilies,
apžiūrėsime Kuokneses liuteronų bažnyčią (1687 m.). Aplankysime „Likimų sodą“,
kuris iki šiol dar kuriasi . Tai – atminimo vieta visiems 20 a. žuvusiems už Latviją.
Kokneses Turizmo informacijos centre apžiūrėsime Kokneses pilies ir Likimo sodo
maketą. Nuo Likimo sodo išplauksime laivu Dauguvos upe į ekskursiją* link pilies.
Pamatysime nuostabų pilies vaizdą iš laivo*. Parplaukę, aplankysime Kokneses dvarvietę,
kur dabar smuklė „Rudolfs“. Papietaujame* (tel. +37126514096).
Iš Kokneses keliaujame į Iškilę, į Sulos namus. Pakeliui sustosime ir aplankysime
Latvijos nacionalinį Botanikos sodą Salaspilyje. Ekskursija po sodą. Ikškilėje vienas
apsukrus latvis įsuko beržų sulos vyno versą. Apsilankysime „Sulos namuose“*.
Sužinosime, ką gamina iš sulos ir viską degustuosime: sulą, limonadą, šampaną, vyną
,sirupą… Apžiūrėsime vyninės rūsį, galėsime įsigyti lauktuvėms beržų sulos vyno ar net
paties šeimininko išrastą ir patentuotą sulos leidimo aparatą.
Kelionė į namus.
KELIONĖS VADOVO PASLAUGA – 80-100 Eur / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – 44-49 v. autobusas;
*Kelionės organizavimas.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS, UŽ KURIAS MOKA turistas ekskursijoje:
**Kuoknese – vietinio gido paslauga grupei – 50 Eur;
*Plaukimas laivu – 5 Eur /žm.;
*Pilies griuvėsiai, bilietas – 1.60 Eur;
*Pavalgymas. kompleksiniai pietūs– 5 Eur /žm., kulinarinio paveldo pietūs – 9 Eur /žm.;
*Salaspilis. Latvijos Nacionalinis Botanikos sodas. Bilietas 3-2 Eur (senjorams). Gido
paslauga – 30 žm. grupei – 15 Eur;
*Sulos namai. Degustacija – 6 Eur /žm.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų
skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija /užsakymas el.p.: travelcentre@splius.lt; kont. tel.: 869807197, 841399544 –
Jovita,Virginija, Pranė
Dėl kelionės kainos teirautis agentūroje!

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

