LATVIJOS IR ESTIJOS GAMTOS TURTAI
Programa:
Kelionės vadovai gali būti Motik Dalia , Saulius Stasiūnas
1 diena. Anksti ryte 3:00 val. išvykimas iš Šiaulių: Gegužių g. – PC Akropolis ir 3:15 val. – Tilžės g.
Katedra.
Keliaujame į Latviją – Latvijos Vidžemės kraštą, Vidžemės pakrantę. Grožimės akmenuotu Vidžemės
pajūriu Salacgryvos krašto teritorijoje, kur kelių kilometrų ruože sutinkami raudonųjų smiltainių
nedideli urvai, nišos, grotos. Jie visi susiformavo prieš 300-400 milijonus metų. Viena įspūdingiausių
– Veczemju uola, kuri sudrebina keliautojų širdis.
Tęsiame kelionę į Estiją – Piarnu krašto link, į Samoas (Soomaa) Nacionalinį parką, kuris yra
šalia Viljandžio miestelio. Čia atrasime gamtą, nepaliestą žmogaus, kerinčių upių, pelkių, pievų,
miškų pasaulį. Tai – vienas iš penkių Estijos Nacionalinių parkų. Parko plotas – 359 kv.km. Čia
gamtos mėgėjams įrengti pažintiniai takai. Siūlome pakeliauti INGATSI PAŽINTINIU TAKU. Nuo
apžvalgos bokštelio atsiveria vaizdai į pelkes.
Tęsiame kelionę į PAKRĮ IŠKYŠULĮ (pusiasalis). Žmonės ten vyksta, norėdami pamatyti jūros
peizažą nuo 25 m aukščio uolos. Ši natūrali briauna yra tarptautinės svarbos. Tai – vienintelė tokio
tipo pakrančių Europoje. Ten yra ir PAKRI švyturys, kurį 15 a. įkūrė Petras I-asis. Švyturys stovi ant
natūralaus pusiasalio pakilimo – ant aukštos kalkakmenio uolos krašto. 1889 m. pastatytas 80 m nuo
seno naujas akmeninis švyturys. Jis – vienas aukščiausių Estijoje – 55 metrai.
Tęsiame kelionę per Estiją. Aplankome antrą pagal dydį Estijoje – KEILOS KRIOKLĮ, kur vanduo
krenta 6 metrus žemyn. Apžiūrime KEILA JOA dvarą. Atvykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Keliaujame 70 km nuo Talino – į LACHEMOS NACIONALINĮ
PARKĄ. Pakeliui aplankome JAGALOS KRIOKLĮ, kur vanduo krenta 8 m žemyn. Lachemos
Nacionalinis parkas – vienas lankomiausių Estijoje. Plotas – 725 kv.km. Tai – vienas didžiausių parkų
visoje Europoje. Parko teritorija apima 4 pusiasalius. Lankytojus žavi nuostabus akmeningas pajūrio
kraštovaizdis, daugybė salelių, išlikusios dvarvietės, kaimeliai. Aplankome PALMSĖS DVARĄ*,
jame esantį muziejų, parką.
Tęsiame kelionę į VERGI PUSIASALĮ ir aplankome senąjį žvejų kaimelį ALTJĄ. Pamatysime
autentiškas medines trobas su šiaudiniais stogais. Kaimo karčiamoje galėsime paragauti senovinių
estų patiekalų*.
Keliaujame į parko teritorijai priklausantį pusiasalį KASMU. Kur kraštovaizdis suformuotas
ledynmečio, kur didžiuliai rieduliai tikra riedulių viešpatija. Jeigu pageidautumėte, galėtumėte
aplankyti laivybos muziejų*. Esant galimybei, galima vikingų laivu pasiplaukioti Suomijos įlankoje*.
Vykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.

3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kruizas į Naisaro ir Aegno salas. Į Naisaro salą
plauksime 1 valandą laiko. Ši sala – 6-ta pagal dydį Estijos sala. Saloje turėsite valandos
trukmės ekskursiją laukiniais miško takeliais, pamatysite senus laikus menantį fortą, Petro
I tvirtovės griuvėsius, jūros panorama. Papietausite* ir iš šios salos plauksite į kitą į AEGNĄ
salą. Talino įlankoje Salos plotas – tik 3 kv. km. Čia nuostabūs smėlio paplūdimiai ir laukinė gamta.
Po pasiplaukymo, keliaujame į namus.
KELIONĖS KAINA – 196 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė autobusu;
*2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės vadovo paslauga -ekskursinė programa.
Papildomos išlaidos -mokami objektai ir paslaugos (*) – apie 130 eur.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841 399544, 860197003 vadybininkė-kelionės operatorė Ieva
Balčiūnienė.

Datos:
Datos: 2022 08 19-2022 08 21
Trukme: 3d. 2n.
Spec. žinute: Vietų nebėra
Kaina: 196 €
Datos: 2022 09 23-2022 09 25
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 196 €

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

