
Palanga, Klaipēda, Kuršu kāpa, Jūras muzejs,
delfīni un raganas!
Datumi: 29. – 30. jūnijs, 2022. gads (2 dienas)

Cena 1 pers.:  AO biedram  55 eiro , līdz braucējam 120 eiro
 Ārrīdziniekiem ceļa izdevumi tiks atmaksāti.

  
1. diena, 29.06. - trešdiena 
Izbraukšana plkst. 7:30 no Rīgas.  Ceļā rīta kafijas-wc pauze.
Lietuvas vasaras galvaspilsēta Palanga. Jūrate un Kastītis, Egle - Zalkšu karaliene… Gājēju iela un mols, Palangas 
lepnums – Dzintara muzejs un grāfa Tiškeviča pils parks. Muzejā apbrīnojama lielākā dzintara kolekcija pasaulē.
Brīvs laiks cepelīniem, suvenīru iegādei un peldei jūrā…
Klaipēda. Pastaiga Klaipēdas vecpilsētā, piemineklis - Tāravas Anniņa, buru kuģis Meridiāns, pilsētnieku un pilsētas 
viesu iemīļotā pelīte, kas nesot laimi, Klaipēdas skursteņslauķis u.c. 
Iekārtošanās viesnīcā Klaipēdā "Aurora Hotel Klaipeda", Nemuno g. 51 (2., 3.,4. vietīgi numuri)
Netālu T/C Akropolis un pastaigas attālumā vecpilsēta (2 km).

2. diena  , 30.06. - ceturtdiena  Brokastis - zviedru galds viesnīcā. 
Pārcelšanās ar prāmi uz saulaino Kuršu kāpu – Neringu.
Kormorānu kolonija... Dabas sagādāts pārsteigums jeb spokainais mežs.
Iespaidīgais balto smilšu tuksnesis Pārnidas kāpa... Vieta, kuru gadu no gada  pārveido vējš... 
Nida - Neringas administratīvais centrs. Burvīga kūrortpilsētiņa ar etnogrāfiskām zvejnieku sētām. 
Jodkrante Lietuvas koktēlnieku veidotajā Raganu takā ceļotājus sagaida lietuviešu teiksmu un pasaku varoņi. 
Suvenīri. Svaigi kūpinātas zivis.
13:00 Jūras muzeja ekspozīcijas un akvārija apmeklējums. Muzejā ir 24 atjaunoti akvāriji, kā arī 25 metrus garš 
stikla tunelis zem centrālā akvārija, no kura var vērot virs galvas peldošās zivis.
15:00 Delfīnu izrāde Delfinārijā! Programmā – aizraujoša un atraktīva delfīnu uzstāšanās. 
Pārcelšanās ar prāmi uz Klaipēdu. 
Mājupceļš... Atgriešanās Rīgā vēlu vakarā.

Cenā iekļauts: 
• autobusa pakalpojumi;
• Lietuvas autoceļu nodoklis;
• gida-grupas vadītāja pakalpojumi (latviešu val.);
• 1 nakts viesnīcā, istabiņas standartā 2-vietīgas (var pieteikt 3 un 4-vietīgas); 
• brokastis;
• dabas nodoklis iebraukšanai Kuršu kāpā;
• autobusa stāvvietu maksa.
• visas plānā paredzētās ekskursijas un ieejas maksas

Papildus izdevumi  - ēdināšanas (būs tikai brokastis,pārējās reizes varēs paēst brīvajā  pastaigu laikā)  un citi personīgie 
izdevumi.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase vai ID karte 

AO biedriem pieteikšanās un samaksa līdz 20.05.2022.
Samaksāt par līdzbraucēju varēs pēc 20.05.22. uz atlikušajām vietām pieteikšanās rindas kārtībā. Var maksāt vairāki braucēji 
kopā.

Pieteikties var whatsapp 29539290, 29432529 vai arodbiedriba@ltda.lv
Rekvizīti iemaksai-
Reģ.nr. 40008043864,  Vaļņu ielā 32, Rīgā, LV 1050
Norēķinu konts    LV47 UNLA 0002 0006 95187
AS SEB BANKA , Bankas kods UNLALV2

Esam kopā ar REMIRO TRAVEL
Lāčplēša iela 6, “Pērse”, 2. stāvs, Aizkraukle, LV-5101
 T.ofiss: 25373777, 27850994
E-pasts: remirotravel@inbox.lv; www.remirotravel.lv

mailto:remirotravel@inbox.lv

