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Gurmaniška kelionė į Latvijos Veneciją
Latvijos Venecija Kuldyga – Riežupės smėlio urvai –
Skrunda
Anksti ryte išvykstame į kaimyninę Latviją. Važiuojame link Kuldygos - miesto vadinamu „Latvijos Venecija“. Kanalai,
tiltai, tilteliai... Eidami miesto gatvėmis, pamatysime įdomią architektūros sintezę - gatveles puošia XVII - XXI a.
pastatai. Skulptūrų parke pamatysime miesto muziejų, pastatytą ant Livonijos pilies liekanų. Įdomūs Šv. Trejybės
bažnyčios bei Liuteronų Šv. Kotrynos maldos namų interjerai, kriokliai Ventos upėje (Venta Rumba - plačiausias
Europos krioklys, kurio plotis 249 m bei aukščiausias Latvijoje dirbtinis Aleksupitės krioklys). Kuldygos plytinis tiltas,
statytas 1874 m. (savo laiku buvo antras pagal dydį plytinis tiltas Europoje) nepaliks abejingų. Po pasivaikščiojimo
Kuldygoje, pageidaujantys galės sudalyvauti vyno degustacijoje Kuldygos senosios pilies rūsyje. Aplankysite ir
egzotiškas Riežupės smėlio olas – ilgiausią požeminį labirintą, apipintą legendomis ir mistiškais pasakojimais... Po
ekskursinės programos vykstame į netoliese Skrundos miestelio įsikūrusio grybo ūkio, kur auga ypatingieji grybai
Šitake tiesiog ant medžių. Pasaulyje tokie grybai laikomi kulinariniu delikatesu. Ūkio savininkas supažindins mus su
grybų auginimo procesu, jų neįprastu kvapu ir skoniu, turėsime galimybę padegustuoti Šitake grybų. Po įdomios ir
„skanios ekskursijos“ keliaujame namų link. Vakare atvykstame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė turistiniu autobusu

Bilietų kaina į mokamus ekskursinius bei

kelionės vadovo – gido paslaugos

pramoginius objektus į kelionės kainą

kelionės dokumentų tvarkymas.

neįskaičiuota. Ekskursinei programai
rekomenduojama turėti apie 10 EUR (vėliau
patikslinsime).

Svarbi kelionės informacija!
Papildoma informacija ir registracija: tel. +370 5 2724805, +370 650 12607, el. paštas: info@kiveda.lt

Papildomas aprašymas
Visiems būtini asmens dokumentai: LR piliečio pasas ar asmens identifikavimo kortelė.

Įspėjame: Kelionės kaina priklauso nuo Jūsų išvykimo vietos ir datos.

