Kuldyga - Ventspilis (2d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Keliaujame į XIII a. Jaunpilio pilį. Čia gyvena labai išdykęs
“vienuolis” Teodoras ir šmaikščioji Hilda. Jie organizuos teatralizuotą ekskursiją, kurios metu
išgirsite linksmų ir nuodėmingų istorijų iš riterių gyvenimo, pasiklausysite Minezingerio atliekamų
viduramžių sonatų. Patys aktyviai dalyvausite ekskursijoje - duosite riterio priesaiką, išbandysite
riteriškus ginklus. Vyno rūsyje pakelsite vyno taurę už naujųjų riterių sveikatą.
Vykstame 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 tebestovi pastatas, kuriame apsistodavo Švedijos karališkoji
šeima. Vakarop pasiekiame Ventspilį. Atvykstame į XIII a. Livonijos Ordino pilį, kuri yra viena
seniausių Latvijos viduramžių tvirtovių. Joje dabar įsikūręs vienas moderniausių Baltijos muziejų su
skaitmenine ekspozicija, vizualia skulptūrų galerija – „vaiduoklių rūsys“. Vakarienė pilyje (arba
kavinėje). Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Pusryčiai. Laisvas laikas prie jūros ir 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 - kiekvienam savas
Ventspilis. 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 įsikūręs 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. Kelionė namų link.

