SAVAITGALIS LATVIJOJE : KULDYGA –VENTSPILIS
–JŪRKALNĖ
Programa:
Ryte 6.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 6.00 –Gegužių gatvė PC “Akropolis” ir 06.15
–Tilžės gatvė- stotelė prie Katedros.
Kelionė į Kuldygą(175km). Daugiau kaip prieš 1000 metų Kuldyga buvo didelis senovės kuršių
prekybos ir kultūros centras, kuriame lankėsi Skandinavijos vikingai. Nuo 1359m Kuldygos miestas
įtrauktas į Hanzos Sąjungą. Kuldyga buvo ir kuržemės hercogystės sostinė, kurioje gimė žymus
Kuržemės istorijos veikėjas –hercogas Jokūbas. Jo laikais Kuldygoje buvo pastatyta daugiau kaip 150
laivų, kurie vyko į Kuržemės kolonijas Tobagą, Gambiją ir kt. Kuržemėje sustojame prie Kuldygos
simbolio –arkinio raudonų plytų tilto, plačiausio Europoje krioklio –Ventos rumbos.
Senamiestyje aplankome Rotušės aikštę, seniausią (17 amž) pastatą ant kurio palangių įrengtos
lentynos. Kadaise kai mieste gatvėse nebuvo apšvietimo, ant lentynų buvo statomi žibintai.
Aplankome Šv.Katerinos bažnyčią, Alekšupytės krioklį.
Tęsiame kelionę į vieną gražiausių prie Baltijos jūros miestą Ventspilį. Atvykus plaukiame
laivu* “Hercogs Jakobs”Ventos upe*, susipažįstame su Ventspilio senamiesčiu: Rotušės aikštė (Šv.
Nikolahaus bažnyčia), Turgaus aikštė su laikrodžio ir varpų bokštu. Apsilankome vienoje seniausių
Kuržemėje Livonijos ordino pilyje* (ekskursija su vietiniu gidu). Toliau pasivaikštome Ostas gatvės
promenada, suskaičiuojame Ventspilio karvutes, gėrimės Ventspilio skulptūromis iš gėlių, Ventspilio
fontanais, Ventspilio puošybos elementais.
Vakarėjant keliaujame pajūriu (26km). Trumpas sustojimas Jūrkalnėje. Jūrkalne turi
gamtos suformuotą pasakišką pakrantę -20 m aukščio statų skardį prie Baltijos jūros.
Grožėsitės nuo skardžio atsiveriančia panorama bei galėsite pabraidyti Baltijos jūroje.
Kelionė Jūrkalnė –Aizpūtė –Šiauliai(207 km). Grįžtame į namus.

Kelionės kaina 20Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu 49-55 v turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Kelionės organizavimas

Papildomos išlaidos :
*Ventspilis –plaukimas laivu”Jakobs Hercogs” 1.60-0.70Eur
*Livonijos ordino pilis Bilietas 2.10-1.10 Eur Gidas grupei 11 Eur

Pastaba. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų mokamuose objektuose neveda.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 08 24-2019 08 24
Trukme: 1d
Kaina: 20 €

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

