NAUJIEJI METAI VENTSPILYJE
Programa:
Ventspilis kviečia 2019 m pasitikti su įvairiomis muzikinėmis programomis,
pramoginiais renginiais ir Naujųjų metų fejerverkais Ventspilio laiku
Didžiojoje aikštėje Naujųjų metų renginiai prasidės 24.00 val, kai
didžiuosiuose ekranuose pasirodys geriausios praėjųsių metų Ventspilio
nuotraukos, į sceną žengs muzikantai, kurie įkvėps 2019 m sutikti energingai.
Tradiciškai Ventspilio laiku mieste 2019-ji prasidės 00.33:34, kuomet
nugriaudės šventiniai fejerverkai.

9.00val išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vieta – 9:00val Gegužių g prie pc “Akropolis”,
9:15val stotelė prie Katedros (Galimas išvykimas iš Kuršėnų, Mažeikių)
Kelionė per Lietuvą, Latviją. Nuo Palangos sukame į Liepoją. Atvykstame į naujametiška nuotaika
gyvenančią Liepoją. Liepoja trečias pagal dydį Latvijos miestas kiaurai košiamas Baltijos vėjų
Liepoja trečias pagal krovo apimtis uostas, čia taip yra pagrindinė Latvijos karinių jūrinių pajėgų
bazė.Karinių laivų galima pamatyti net pačiame miesto centre. Apžvalginė ekskursija Liepojoje:*
Liepojos širdis -Rožių aikštė, šalia kurios yra Universitetas. Iš Rožių aikštės nukeliausime prie
liuteronų Šv.Onos bažnyčios Kuršių aikštėje. Praeisime pirmąją Latvijoje roko kavinę, kurioje dažnai
skamba gyva muzika , yra saugomi latvių muzikantų dovanoti instrumentai..Šalimais -Latvijos
muzikantų šlovės alėja, toliau Petro I namelis, Amatininkų namas kur galima išvysti 123m ilgio
gintaro karolius, Šv.Trejybės katedra. Gido lydimi vaikštinėdami po Liepoją išvysime naująją
koncertų salę “Didysis Gintaras” (lielais Dzintars), išvysime aristokratų namus statytus 19-20
amžiuje, kaledines-naujametines miesto puošmenas.
Tęsiame kelionę Baltijos pajūriu į kitą Latvijos uostamiestį –Ventspilį (118 km). Atvykstame į
Ventspilį, įsikuriame viešbutyje. Gido lydimi išeiname pasivaikščioti po Ventspilį: pajūrio promenada,
žaliasis švyturys, krėslas iš grandinių ir karvė -jūrininkė ir kitos: juodoji, Kolosas, Vėjų
karvė…Rotušės aikštė, Livonijos ordino pilis. Naujametinė vakarienė kavinėje (vakarienė
užsakoma iš anksto).
Naujus metus sutinkame kartu su ventspiliečiais ir miesto svečiais Didžiojoje aikštėje.
Nakvynė viešbutyje “OC Ventspils 3*”.
2diena Pusryčiai viešbutyje. Poilsis Ventspilyje.Siūlome apsilankyti Ventspilio vandens
parke*. Tai vieta kur maloni šiluma ir baseinai džiugina kiekvieną.Vandens atrakcionų zonoje -

dirbtinų bangų baseinas su priešprišinėmis masažo srovėmis ir fontanais. Yra ir šiltas fontanas su
vandens kaskada, kalnų upė, SPA vonios bei saunos, trys skirtingos pirtys, šalto vandens baseinas,
masažo dušas, šalto vandens kubilas ir dirbtinio ledo generatorius, druskų kambariai.
Gerai pailsėję apie 14 val išvykstame iš Ventspilio. Keliaudami Šiaulių link (232 km) trumpam
sustojame Kuldigoje.
Vakare apie 19-20 val sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA 69Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu.
*Kelionės vadovo paslauga
*1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais (dviviečiai, triviečiai, keturviečiai kambariai)
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Apžvalginė ekskursija po Liepoją 2Eur/asm
*Naujametinė vakarienė. (Kiaulienos kepsnys / virtos keptos bulvės / troškintos bulvės /
padažas; Silkė kailiniuose; Morsas; Kava / arbata / pienas / cukrus / medus / citrina;
Pyragėlis obuolių arba desertas „ruginės duonos ritinys“; Putojantis vynas „Ryga“ 150
ml)~15eur – būtina užsakyti iš anksto.
*Ventspilio vandens pramogų parkas (http://www.udensparks.lv) 2val 7-5,50-1Eur (grupėms
gali būti nuolaidos)

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, kainos, eiliškumas gali keistis .
Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 206

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

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

