LATVIJOS KURŽEMĖS MIESTAI:
KULDYGA–VENTSPILIS
Programa:
Ryte 8.00 val. išvykimas į Latviją. Vykstame į žavų Kuržemės miestelį Kuldygą, dar vadinamą
“Latvijos Venecija”. 13 a. Kuldiga buvo Kuržemės sostinė, 14 a. tapo Hanzos sąjungos miestu.
Kuldygoje gimė žymus istorinis veikėjas Hercogas Jokūbas. Privažiavę Kuldygą, pasigrožėsime
plačiausiu kriokliu per Ventos upę, Kuldygos simboliu tapusiu senuoju plytiniu tiltu(1874 m). Trumpa
apžvalginė ekskursija po miesto istorinį centrą, esantį šalia Alekšupytės. Pamatome Alekšupytės
krioklį (aukščiausias krioklys Latvijoje, aukštis – 4,5 m). Viena iš svarbiausių miesto vertybių yra 13
a. nereguliarus miesto išplanavimas su siauromis gatvėmis ir 17-19 a. senamiesčiu, piliaviete,
seniausia Kuldygos bažnyčia – Šv. Katerinos bažnyčia.
Tęsiame kelionę į Ventspilį, miestą, kuris įsikūręs vakariniame Kuržemės regione, Baltijos jūros
pakrantėje, prie Ventos upės.
Atvykę į Ventspilį, iš prieplaukos Ostas ir Tirgus gatvių sankryžoje išplaukiame* į 45 min. trukmės
kelionę laivu Ventos upės delta. Kaina – 1,40-0.60 Eur. Tai – nepakartojama galimybė apžvelgti
Ventspilio miestą ir uostą.
Gido lydimi, praeiname Uosto gatvės promenada. Pamatysite Livonijos ordino pilį. Tai – vienintelė
1290 m. Kuržemėje pastatyta pilis, išlikusi iki mūsų dienų. Pilis yra lyg įspūdingas galios simbolis,
kuriame įkurtas moderniausias Baltijos šalyse muziejus. Muziejuje eksponuojama skaitmeninė
ekspozicija “Gyvoji istorija”. Pilyje veikia ir kalėjimo ekspozicija “Valdiška duona“. Dėmesį traukia
vaizdų galerija. Pilyje yra “Vaiduoklių rūsys”, kur galima pamatyti ir išgirsti buvusius pilies
gyventojus… Pagal galimybę ir grupei pageidaujant, apsilankome muziejuje*. Kaina 2,10-1.10. Gido
paslauga grupei – 10 Eur.
2002 m. Ventspilyje įvyko akcija “Cow parade 2002”. Tuomet meno kūriniais buvo paverstos 26
natūralaus dydžio karvės iš stiklo pluošto… Nuo šio parado Ventspilyje galima išvysti 17
eksponatų…Paieškosime Ventspilyje “karvučių ” ir mes…
Ventspilis dar vadinamas gėlių ir fontanų miestu. Aplankysime gėlių laikrodį. Laikrodžio skersmuo –
5 m. Miestas išpuoštas gėlių skulptūromis, kuriomis taip pat pasidžiaugsime. Pasigrožėsime
Ventspilio fontanais: Saulės Laivinas, Laivų stebėtojas, Dzirnakmens, Kapu priede…
Gido lydimi, aplankysime Turgaus, Rotušės aikštes, kur galima aplankyti Ventspilio amatų namus,
kur yra 19 a. mokymo klasė, kur žaismingos ekskursijos metu galima įsijausti į to laiko pamokų
aplinką… Kaina 3.60-1.80 Eur /žm.
Po Ventspilį galima pasivažinėti siauriojo geležinkelio traukinuku* (1 važiavimo iki Kalno linijos
kaina 2.10-1.90 Eur). Ventspilyje galima aplankyti inkarų kolekciją, kuri yra didžiausia Baltijos

šalyse.
Latvijos žvejybai skirtas yra muziejus ”Priejūros buities muziejus”*.
Maloniai galima laiką leisti Mėlynosios vėliavos paplūdimyje. Galima aplankyti Kuržemės Mokslo
centrą – Kuržemės Democentrą* (3 Eur /žm.).
Vakarėjant ”sukame vairą” namų link.
Kelionės kaina – 490 Eur / grupei
Kelionės vadovo paslauga – 80 Eur / grupei
Papildomos išlaidos-lankomi mokami objektai (pasirinktinai).
Pastaba: kelionės kaina gali keistis, priklauso nuo grupės dydžio ir išvykimo vietos kelionės ridos.

Informacija dėl kelionės tel.: 841399544, 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

