LATVIJA. Į SALDAINIŲ FABRIKĄ “GOTINA” SALDUS
MIESTELYJE IR TERVETĖS PASAKŲ MIŠKĄ
Programa:
Ryte išvykstama į Latviją, į miestelį SALDUS. Šiame miestelyje jau daugiau nei 50 metų iš ką tik
gauto pieno gaminami saldainiai “Gotina” (Karvutė). Tai pieniškų saldainių gamykla “SALDUS
PARTIKAS KOMBINATS”. Šiandien niekas tikrai negali pasakyti, iš kur kilo legendinių pieniškų
saldainių “Gotina“ receptas. Tačiau jau Latvijos pirmos Nepriklausomybės metais daug šeimininkių
garsioje Kaucmindės namų ūkio mokykloje mokėjo virti saldainius pagal panašų receptą. Gamykloje
pieniški saldainiai vis dar gaminami senose patalpose, laikantis pagrindinių principų, laiko patikrinta
receptūra – šviežias pienas, natūralūs ingredientai bei rankų darbas. Kartu su saldainiais „Gotina“
čia gaminami įvairūs marmeladai, vaisiai ir uogos šokolade, šerbetai, saldainių kremas, konditeriniai
gaminiai ir kiti skanėstai.
Ekskursijos metu* stebėsite gamybos procesą, degustuosite įvairių rūšių skanėstus ir
firminėje parduotuvėje galėsite jų įsigyti*.
O dabar vykstame į PASAKŲ MIŠKĄ TERVETĖS GAMTOS PARKE. Gamtos parkas užima 1200
ha plotą, trečdalį jo užima PASAKŲ MIŠKAS. Vaikai čia aplanko Raganos valdas. Raganos svečius
pasitinka su raganišku išdidumu… Gyvena šiame miške ir puikus raganos bičiulis Senasis Varnas –
jam skirtas didelis inkilas. Būtinai apsilankoma atrakcijų aikštelėje “Atlėpausio pieva“, kur
gausybė pramogų. Tik supkis, tik laipiok tiltukais, tik klaidžiok po labirintą… O kokia įspūdinga
PASAKŲ PILIS! Pasižvalgę po mišką, medžių šakose pamatysime užtūpusius šikšnosparnius,
pelėdas ir vorus. Sutiksime ir VELNIO VAIKUS IR MIŠKO KARALIŲ. Aplankysime ir parko
teritorijoje esantį NYKŠTUKŲ MIŠKĄ. Pasisvečiuosime Nykštukų sodyboje.
Pasakų miške kursuoja PASAKŲ TRAUKINUKAS*, kuris itin greitai nugabena iki legendų ir pasakų
karalystės. Traukinukas kursuoja reguliariai ir jį galima išsikviesti kaip taksi.
Čia yra turistų mėgstamas apžvalgos bokštas. Jo apžvalgos aikštelė įrengta 25 m aukštyje.
Pasakų miške praalkus, pavalgyti galima čia veikiančiose kavinukėse.Viena iš kavinių
„Mammadaba” siūlo sveikuoliškų užkandžių*.
Iš pasakų miško važiuojame į namus.
Kelionės kaina derinama agentūroje
Gido paslauga – 80 – 100 €
Mokami lankomi objektai:
*Saldus, saldainių fabrikas. Bilietas – 2.50 €;

*Tervetės gamtos parkas. Bilietas – 5-3.50 €;
*Traukinukas gamtos parke – 1,50 €;
*Tervetės gamtos parke apžvalgos bokštas – 1 €;
Tervetės gamtos parkas kavinė, pavalgymas – 3-5 €;
*Drugelių muziejus – 3.50-2.50 €.
Pastaba. Vykstant iš kitų Lietuvos vietų, kelionės kaina perskaičiuojama. Kelionės programa,
užsakovui pageidaujant, koreguojama.
INFORMACIJA apie kelionę tel.: 841399544, 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

