Latvija: Kuržemės kraštas (3d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Keliaujame į Kolkos iškyšulį, kur Rygos įlanka susilieja su
atvira Baltijos jūra. Tai šiauriausias Latvijos kaimelis, o Kolkos iškyšulys – įspūdingas akiai, ir
pavojingas laivams. Dabartinis Kolkos švyturys neveltui stovi dirbtinai supiltoje saloje – žmogaus
įsikišimas buvo būtinas, norint iš kuo arčiau įspėti laivus apie pavojingą jūros dugną. Balto smėlio
paplūdimiai, pušynėliai, žvejų valtelės, senovinė architektūra, švyturiai ir tyliai tekantis gyvenimas –
visu tuo pasižymi ši pakrantė. Nenaudojami laivai patekdavo į laivų kapines prie Mazirbės, kur juos
galima pamatyti dar ir šiandien. Pamačius senus, miške stūksančius laivų griaučius, apima keistas
jausmas. Mikeltuornio kaime galima apžiūrėti Mikelbaką (Miķeļbāka) švyturį, kurio aukštis siekia
62 metrus. Šis aukščiausias Baltijos šalyse švyturys buvo pastatytas 1884 m. Pakilę 277 laipteliais,
56 metrų aukštyje rasite įrengtą specialią apžvalgos aikštelę. Nakvynė .
2 DIENA
Pusryčiai. Pažintis su Ventspiliu – šiuolaikišku pajūrio miestu, susidraugavusiu su sūriaisiais
vandenimis ir atšiauriu vėju, gerbiančiu savo praeitį ir turinčiu savo ateitį. Išskirtinį miesto įvaizdį
pabrėžia rūpestingai grįstos gatvės ir Latvijos geriausių skulptorių bei menininkų skulptūros.
Miestas kiekvienam gali pasiūlyti kažką ypatingo. Šiltuoju metų laiku turėsite unikalią galimybę
susipažinti su miestu, uostu ir vartais į jūrą plaukdami laiveliu Ventos žiotimis. Vėliau - apžvalginė
ekskursija po senamiestį, garsi Uosto gatvės promenada iki švyturio. XIIa. Livonijos Ordino pilis viena seniausių Latvijos viduramžių tvirtovių. Joje dabar įs ikūręs vienas moderniausių Baltijos
muziejų su skaitmenine ekspozicija, vizualia skulptūrų galerija – „vaiduoklių rūsys“. Žymusis inkarų
takas - tai muziejus po atviru dangumi su unikalia inkarų ekspozicija pajūrio parke. Nakvynė.
3 DIENA
Pusryčiai. Vyks tame į Kuldygą, gražiai vadinamą ’’Latvijos Venecija’’. Senoji viduramžių
architektūra ir turtinga istorija sukuria savitą atmosferą mieste, kur gatvių labirintai išvingiuoti
taip, kad namai nestovėtų ant vandens gyslų. Čia aplankysime plačiausią Europoje Kuldygos Ventos
krioklį (249 m. pločio), apie kurį legendos pasakoja, jog kunigaikščiai čia lašišas rankomis gaudė.
Senovinis raudonų plytų tiltas per Ventą veda į miestelio centrą, kur kažkada buvo sprendžiami
Vakarų Latvijos svarbiausi įvykiai. Čia vis dar išlikęs pastatas, kuriame apsistodavo Švedijos
karališkoji šeima. Vėlai vakare grįžtame namo.

