LATVIJA:VALMIERA – VIEJINŲ OLOS, POŽEMINIAI
EŽERAI – CESIS
Programa:
Kelionė į Latvijos Gaujos Nacionalinį parką. Tai – unikalūs kraštovaizdžiai, trečdalis visų
Latvijos gamtos vertybių ir daugiau nei 500 kultūros ir istorijos paminklų: pilys,
piliakalniai, bažnyčios, dvarai. Gaujos Nacionalinis parkas įkurtas 1973 m.
Ryte, apie 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Gegužių g., ”Akropolis”, 7.15 val.
– aikštelė Varpo g., šalia Valstybinės Kolegijos. Kelionė į Valmierą (240 km). Atvykstame į Šiaurės
Latvijos miestą – Valmierą. Tai – Vidzemės kultūrinis ir administracinis centras. Apie 11.00 val.
ekskursija po senamiestį: Livonijos ordino pilies griuvėsiai, 1283 m. pastatyta ir iki šiol savo
išvaizdos nepraradusi Šv. Simono bažnyčia. Valmieros dvaras – alaus degustacija*. Čia sužinosite
Valmieros alaus legendas, susipažinsite su Valmieros alaus skonio ypatumais. Degustuosite 3 -4
rūšių alų su pagardais…
Iš Valmieros važiuojame link Limbaži – prie Vejini požeminių ežerų ir olų (52 km). Vietinio gido
lydimi, aplankysite* požemių karalystę: Ezerala ir Upes olas su požeminiais ežerais. Po
ekskursijos – pietūs gamtoje*.
Apie 17.00 val. išvykstame (60 km) į Cesį. Cesis yra vaizdingose Gaujos Nacionalinio
parko apylinkėse, Gaujos upės kairiajame krante. Tai – vienas seniausių ir latviškiausių Latvijos
miestų. Gido lydimi, pasivaikščiosite siauromis viduramžių gatvelėmis, apžiūrite pilis,
pasivaikščiosite žymiąja Rygos gatve, menančia net 13 a., apžiūrite romantinę gotikinę Šv. Jono
katedrą, Šventą šaltinį…
Iš Cesio – kelionė į Šiaulius (219 km).

Kelionės kaina – 550 – 600 €/grupei (autobusas 49-55 v.)
Kelionės vadovo paslauga – 60 €/ grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas ir kelionės organizavimas. Papildomos išlaidos kelionėje (pasirinktinai ):
*Valmiera – alaus degustacija -8 €/žm.;
*Valmiera. Gidas po Valmierą lietuvių kalba – 15 €/grupei;
*Viejinų olos, požeminiai ežerai. Bilietas, gido paslauga – 3 €/žm.;
*Pietūs gamtoje 3.50 € (sriuba ant laužo).

Pastaba. Kelionės programa, užsakovui pageidaujant, koreguojama. Galima užsakyti Cesio pilių
komplekso aplankymą. Bilietas 6 -3.50 €, Viduramžių pilis 4 -2.50 €. Gidas užsienio kalba -35
€/grupei, Naujoji pilis. Bilietas 4 – 2,50 €. Gidas – 35 €/grupei.
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

