SIGULDA – ŠVEICARIJOS ILIUZIJA
Programa:
Ryte išvykimas į Latviją. Vykstame į Gaujos Nacionalinio parko administracinį centrą –
Siguldą. Gaujos Nacionalinis parkas – tai daugiau nei 92000 ha teritorijos užimanti teritorija.
Parkas įkurtas, siekiant išsaugoti Gaujos upės slėnį. Šiame parke galima pamatyti įvairių, gana
įdomių gamtos darinių, skardžių, urvų. Kraštovaizdžiai primena Šveicariją.
Atvykstame į Siguldą… Nuo tų laikų, kai lyviai kovėsi su kryžiuočiais, Siguldoje išlikusios tų laikų
liudininkės –pilys. Apžiūrime Siguldos viduramžių (1207 m.) pilies liekanas – pietvakarinį
korpusą su gotikinių langų angomis ir pagrindinių vartų bokštu. Nuo 2012 m. galima užlipti į šiaurinį
ir pagrindinį vartų bokštą, pasivaikščioti po viduramžių dvasios gaubiamus bokštus* (Kaina 2 -1 €).

Važiuojame arba keliamės lyno keltuvu per Gaujos upę – į Turaidos pilį. Lyno keltuvas – puiki, ne
pigi pramoga žavingam peizažui apžvelgti iš 43 m aukštyje važiuojančio vagonėlio 1020 m ilgio trasa.
Kaina -7 € – 5 € (vaikui iki 12 m.).
Turaidos pilis (1214 m.) – labiausiai lankomas Latvijos muziejus, kuriame susipažįstama su 1000
metų laikotarpio istorinių įvykių liudininke – Turaidos pilimi. Bilieto kaina 5 € – 1.17 €
(mokiniams) – 4.30 € (pensininkams), 0,70 € (neįgaliesiems). Šalia pilies įrengtas skulptūrų parkas
– Dainų kalnas su akmeninėmis skulptūromis, įprasminančiomis latvių liaudies dainų tekstus.
Netoli Turaidos, dešiniajame Gaujos senvagės krante yra Gutmanio ola. Tai – didžiausia Baltijos
šalyse ola ir seniausias turizmo objektas. Jos aukštis – 10 m, plotis – 12 m, gylis – 18,8 m. Ant olos
sienų išlikę 17 a. užrašai. Čia gimė legenda apie Turaidos Rožę – gražią merginą, kuri nusprendė
geriau mirti, nei prarasti garbę.
Važiuojame į Krimuldą. Apžiūrima Krimuldos viduramžių pilies griuvėsiai – tai buvusi Rygos
arkivyskupo pilis, kuri buvo pastatyta 1255 m. Tai buvo mažiausia iš 3 Gaujos slėnio pilių.
Krimuldoje apžiūrime kunigaikščių Livenų klasicizmo stiliaus gyvenamą namą, pastatytą
1848 m. Iš čia atsiveria puikus vaizdas į senvagę ir į priešingoje pusėje esančią Siguldą.
Jei esate nusiteikę kvapą gniaužiantiems įspūdžiams, grįžtame į Siguldą. Aplankysime bobslėjaus
trasą*, trasos ilgis – 1420 metrai, 16 viražų ir 200 metrų ilgumo stabdymo kelias. Pastaba.
Savaitgaliais galima pasivažinėti vasaros bobslėjumi*(kaina – 10 Eur), žiemos bobslėjumi (kaina -50
Eur) aplankyti trasos panoraminį bokštą – trasos apžvalga. Kaina 0,60 – 0.30 Eur.
Kelionės pabaigai – latviško naminio vyno degustavimas. Aplankome vyno daryklą “Zilver”.
Čia degustuosite naminį vyną (5 rūšis), pagamintą pagal senovinius receptus iš pačių
išaugintų vaisių,uogų (Kaina – 5 Eur ).

Po degustacijos sukame link Rygos – Šiaulių.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje (*) – apie 29 €.
Lankymas mokamų objektų – užsakovo pasirinkimas
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų

objektų skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai
kelionei paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija 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

