NAUJI ATRADIMAI LATVIJOJE: SKRIVERU “GOTINA”KUOKNESES PILIS IR PLAUKIMAS LAIVU DAUGUVOS
UPE
Programa:
Latvija daugeliui lietuvių yra labai artimas, bet iki galo neištirtas kraštas. Latvijos istorija nepaprastai įdomi, ypač kai gali gyvai pamatyti jos palikimą. Latvijoje pilių, jų liekanų –
galybė. Šiandien kviečiame pakeliauti po Vidzemę, aplankyti Kuokneses pilį. Likimo sodą,
pasigrožėti gamta, susipažinti su kulinariniu paveldu… ir saldainių fabriku “Skriveru
Saldumi” Kelionės maršrutas: Šiauliai-Ogre0\-Skriveri – Kuoknese – Aizkraukle – Šiauliai.
Nuvažiuojama 500km.

Kelionės maršrutas: Šiauliai-Ogre-Skryverai-Kuoknese-Aizkraukle-Šiauliai. Nuvažiuojama
580km.

Ryte 7.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 07.00val -Aikštelė Gegužių gatvėje prie PC
Akropolis ir 07.15 val -Tilžės gatvėje – stotelė prie Katedros.
Kelionė Šiauliai -Ogre -Skriveri. Skriveryje 10:30val lankome saldainių fabriką “Skriveriu
saldumi” kuriame gaminami saldainiai “Karvutė” Patys išbandysite savo sugebėjimus – kursite ir
skanausite savas ” Karvutes”.
Iš Skriveru apie 12:30val iškeliaujame į Kuoknesę (22km). Kuoknese yra Latvijos pietuose,
dešiniajame Dauguvos krante.
Kuoknese istoriniuose šaltiniuose paminėta 1208m. Tada vyskupas Albertas pastatė Kuoknesėje
mūrinę pilį vietoje buvusios protėvių pilies. O 1277m. Kuoknesė jau turėjo mieso teises. Vėliau ji
priklausė Hanzos sąjungai. 1967m. pastačius Pliavinių HES, pakilo Dauguvos lygis ir pasiekė
Kuoknesės pilies griuvėsius. EKSKURSIJA Kuoknesėje su vietiniu gidu * po Kuoknesės pilies
liekanas. Atrodo tikrai tikrai įspūdingai, vanduo pilį juosia iš 2 ar 3 pusių. Išgirsime daug
romantiškų pasakojimų apie Kuokneses pilį. Vienas jų pasakoja, kad pilies valdovas, sužinojęs, kad jo
dukra nori tekėti už paprasto sodininko, uždarė ją aukštame pilies bokšte, o sodininką užmušė.
Dukra tai pamatė ir iššoko iš bokšto per langą. Pasakojama, kad vėliau ją žmonės matė Persės krante
sėdinčią ant akmens ir sielvartaujančią… Prisiartinus – ji pradingdavo, o jei kas nuo jos bėgdavo ji
vydavosi…
Vietinio gido lydimi aplankysime ir Likimo sodą Kuoknesėje. Likimo sodas tai atminimo vieta

visiems XX amž. žuvusiems už Latviją. Nuo likimo sodo plauksime laivu Dauguvos upe iki
Pilies. Pamatysime nuostabius vaizdus, nuostabiai atrodo pilis iš laivo*.
Vietinio gido lydimi užeiname į Kuokneses TIC, kur apžiūrime Kuoknesės pilies maketą. Pamatysime
pilį tokią kokia ji buvo iki 1701m. Maketo ilgis 160cm, plotis 130cm, aukštis 120cm. Ten pat makete
pamatysime ir Likimo sodą – tokį koks jis bus dar ateityje… Važiuojame į amatų centrą “BALTAINĖ”
paskanauti – papietauti vietinių kulinarinio paveldo patiekalų. Pietūs iš 3-jų patiekalų – 7eu/žm.
Storūs ir pilni įspūdžių keliaujame namų link (190km).

KELIONĖS KAINA 22 EUR

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas
*Kelionės vadovo-gido paslauga
*Kelionės organizavimas

PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Skriveru saldainių fabrikas “Skriveru saldumi” Edukacinė programa 5.50Eur/asm
*KUOKNESES pilies griuvėsiai 1.60-1,20Eur
*”Likimo sodas” 1.00Eur
*Vietinio gido Kuoknesėje paslauga – grupei virš 30 asmenų 50Eur
*PLAUKIMAS LAIVU 1 VAL DAUGUVA 5Eur/asm
*Amatų namai ‘Baltaine”. Kulinarinių patiekalų degustacija -pietūs 7Eur /žm

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

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

