LATVIJOS KURŽEMĖS PAJŪRIU IKI VENTSPILIO.
POILSIS IR PRAMOGOS
Programa:
Išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo laikas ir vietos: 6.00 val. – Gegužių gatvė, PC
Akropolis ir 06.15 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
1 diena. Kelionė Žemaitijos keliais per Skuodą į Liepoją. Liepoja – vėjo, vandens ir gintaro
miestas. Viduramžiais Liepoja vadinta Lyva, kurios pavadinimas kilęs nuo čia tekančio upelio
vardo.
Atvykę į Liepoją pageidaujantys pasilepinti pajūryje keliauja į paplūdimį. Liepojos
paplūdimys – žinomas nuo 19 a., kai čia pradėjo lankytis Rusijos didikai. Miestui priklauso 8
km ilgio pajūrio ruožas. Liepojos miesto valdžia yra išpuoselėjusi 2 km ilgio centrinį
paplūdimį, kuriame plevesuoja mėlynoji vėliava liudijanti, kad čia yra reikiamos kokybiškos
paslaugos.
Norintys aktyviau praleisti laiką gali valandą kartu su kelionės vadovu-gidu
pasivaikščioti po uostamiestį. Liepoja – muzikos miestas, kur galima rasti
didžiausius būgnus, grojantį medį. Įdomus sumanynas – Liepojos himno personažų alėja.
Alėjoje bronzinės skulptūros, įprasminančios Liepojos himno žodžius. Zivjų gatvėje driekiasi
Latvijos muzikantų garbės alėja, kurioje įrengtos 35 bronzinės plokštės su muzikantų delnų
atspaudais. Galima užsukti į Šv. Trejybės katedrą, kurią garsina didžiausi pasaulyje
nerekonstruoti mechaniniai vargonai. Smagu pasivaikščioti ir 1800 m ilgio Šiaurinio molo
promenada Rožių aikštėje.
Laisvas laikas kavai.
Keliaujame Baltijos pajūriu link Ventspilio. Pakeliui Jūrkalnė, kur stūkso
vaizdingas Jūrkalnės skardis, virš Baltijos jūros iškilęs iki 20 m. Ši vieta – laikoma
viena gražiausių pakrančių Latvijoje. Aplinkui driekiasi ilgi smėlėti paplūdimiai. Laisvas
laikas.
Atvykstame į vieną gražiausių ir tvarkingiausių Latvijos miestų – Ventspilį
Apsigyvename viešbutyje.
Ventspilis populiarus Latvijos kurortas, siūlantis poilsį prie Baltijos jūros puikiai įrengtame
Mėlynosios vėliavos paplūdimyje ir Ventspilio pajūrio „vandens pramogų parke“*.

Kelionės vadovo-gido lydimi pasivaikštome po, vis dar, viduramžių istorija tebe dvelkiantį
Ventspilio senamiestį, Pajūrio parko inkarų taką*. Čia galėsite apžiūrėti net 6 m
aukščio, 23 tonas sveriantį inkarą. Vaikščiodami pajūrio promenada suprasite,
kodėl Ventspilis vadinamas „Gėlių ir fontanų sostinė“. Vakare maudynės jūroje.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Pageidaujantys turistiniu laivu „Hercogs Jakobs“
plaukia *45 min. Ventos upes delta. Tai – nepakartojama galimybė apžvelgti Ventspilio
miestą, uostą.
Pageidaujantys
apsilanko
Livonijos
ordino
pilyje*
(http://muzejs.ventspils.lv/en/the-castle-of-the-livonian-order/). Pilis yra seniausia
konvento tipo pilis Latvijoje, joje įrengtas vienas moderniausių muziejų Baltijos šalyse.
Skaitmeninė ekspozicija – “Gyvoji istorija“, pasakoja pilies, miesto, uosto ir Ventspilio krašto
istoriją. Kita ekspozicija skirta kalėjimui, nes buvo laikas kada dalis pilies buvo skirta
kalėjimui.
Bene įdomiausias eksponatas – 1916 m. laidos garvežys su 2 keleiviniais vagonais –
siaurukas. Kažkada jis važinėjo tarp žvejų kaimelių. Pageidaujantys galės
pasivažinėti juo Ventspilyje*.
Pavakare keliaujame į namus. Pakeliui sustojame Padurės dvare, kur pietaujame* bei
apžiūrime Padures dvare, esantį muziejų ir skanaujame puikų
“Smilškalnį“ vyną. Padurės dvaras yra vienas iš gražiausių ir geriausiai išsaugotų imperijos
stiliaus pastatų Latvijoje. Praktiškai visos durys, langai ir grindys yra 100 metų senumo. Ant
sienų ir lubų išlikusi 19 a. pradžios ir pabaigos tapyba. Šalia parkas, kuris taip pat yra
arcitektūros ir kultūros paminklas.
Pakeliui dar aplankome Ventos krioklį (Ventos Rumba). Tai – plačiausias Europoje
krioklys, kuris nėra natūraliai susiformavęs gamtos darinys, o atsirado atliekant Ventos
gilinimo darbus Hercogo Jakobo pavedimu. Jo plotis potvynių metu siekia 279-249 m.
Kiek žemiau Ventos slenksčio stovi vienas ilgiausių Europoje plytinių arkinių tiltų. Tiltas
statytas 1874 m. (2008 m. restauruotas), pagal caro laikų kelių standartus, todėl ant tilto
turėdavo prasilenkti dvi priešpriešais, važiuojančios karietos. Tilto ilgis 164 m.
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 77 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei-komfortabilus autobusas;
*Kelionės vadovo-gido paslauga;
*1 nakvynė viešbutyje, 1 pusryčiai;
*Kelionės organizavimas.

Papildomos išlaidos kelionėje, už kurias moka turistas kelionės metu:
*Ventspilis plaukimas laivu – 2-1 Eur;
*Ventspilis siaurukas. Bilietas 3-2 Eur;
*Ventspilis, paplūdimio vandens pramogų parkas 1,5 val. Suaugusiam 6 Eur, pensininkui
3.50 Eur. Kiekviena papildoma valanda – 1 Eur; (http://www.pludmalesakvaparks.lv);
*Ventspilis Livonijos ordino pilis. Bilietas 3-1.50 Eur. Gido paslauga – 20 Eur grupei.
*Padurės dvaras: vyno degustacija (1.5 val.) – 10 Eur / asm., ekskursija – 2 Eur . asm.;
tradicinė latviška „koča“ – 4 Eur / asm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, kainos gali keistis. Kelionės vadovas
ekskursijų muziejuose neveda. Vykstantys į Latviją turi turėti asmens dokumentą.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 organizatotė – vadybininkė
Sigita.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

