Kelionė į Jūrmalą - poilsis ir pramogos Jūrmaloje
Anksti ryte išvykstate iš
Lietuvos.
Atvykstate į Jūrmalą. Pageidaujantys pasikaitinti saulėje, pasimėgauti jūra, lieka Jūrmaloje.

Norintys laiką praleisti aktyviai, vyksta į Kemerių nacionalinį parką išmėginti įspūdingos gamtinės atrakcijos – tai 3,5
km žygis Didžiuoju Kemerių raisto taku. Kemerių nac. parkas įsikųręs visai netoli nuo Jūrmalos. Gamtos draugus jis
stebina neįtikėtina biologine įvairove. Tai ir neaprėpiami pelkynai, raistai, sieros ežerėliai, mineralinio vandens bei
gydomojo purvo šaltiniai, kopos, Sluoku ir Valguma ežerai. Čia rasti 897 paparčiai ir sėkliniai augalai, 202 samanų
rūšys, 139 kerpių ir 521 grybų rūšys, teritorijoje auga 25% augalų, įtrauktų į Raudonąją Latvijos knygą. Čia peri
daugybė retų Europos paukščių, Didžiosios pelkės - tai patikimas briedžių prieglobstis, sutinkami elniai, šernai, stirnos
ir vilkai. Populiariausias šio parko apžvalgos objektas – Didysis Kemerių raisto takas. Neskubėdami keliausite lentomis
išgrįstu taku, apžiūrėsit aukštapelkę ir jos gyventojus. Tako tiltas nuves į samanų, pelkės pušelių, akivarų, tamsių
ežerėlių ir pelkinių gailių karalystę. Pakilę į apžvalgos bokštą, galėsite apžvelgti Kemerų raistą, Juodalksnių ir Raganų
pelkes (didžiausios parko pelkės).

Atvykstate į poilsio kompleksą Valguma pasaule („Drėgmės pasaulis“) išmėginti įspūdingos gamtinės atrakcijos
*„Basakojų takas“. Tai išties takas, 2,5 km vinguriuojantis mišku, Valgumos paežere, Slocenės paupiu. Tik šis takas
sukurtas žmonių, kurie nori, kad atsigautų mūsų dvasia, siela ir kūnas. Keliausite smėlynais, žvirgždu, akmens riedulių
ir girnapusių keliu, kankorėžių ir žagarų kilimais, brisite vandeniu, maknosite per molynę, įveiksite rąstų trasą... Ir visa
tai basomis, nes batus teks palikti tako pradžioje.

Jeigu kam nors per sunku keliauti basakojų „kliūčių ruožu“, Valguma pasaule siūlo gamtinę-kultūrinę atrakciją – unikalią
nuotraukų parodą miške.

Iš šių kraštų kilęs, pokario laikotarpiu su mama emigravęs į Naująją Zelandiją latvių kilmės fotomenininkas Andris Apse
surengė miške gigantiškų gamtos nuotraukų parodą.

Per trisdešimties metų karjerą A. Apse laimėjo daugybę pagrindinių apdovanojimų, išleido 20 knygų ir yra pripažintas
vienu geriausių pasaulyje dykumos fotografų. Jo darbai eksponuojami „New York Times“, „National Geographic“, „New
Zealand Geographic“, „Time“ ir „Newsweek“ žurnaluose. Nuotraukų paroda miške – tai ramus pasivaikščiojimas
nužymėtais miško takeliais, stebint natūralią gamtą ir grožintis jos įkūnijimu mene.

Grįžtame į Jūrmalą. Valandėlės poilsis prie jūros. Apie 19:00 išvykstame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kelionės vadovo – gido paslaugos.

Traukinuko bilietas Jūrmala-Ryga ~1,6eur.

Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.
Kuro mokestis.

„Basakojų tako“ bilietas - 5 EUR
suaugusiam, 4 EUR vaikams.

Kelionės organizavimas.

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Kauno.
Išvykimas iš Vilniaus.
Išvykimas iš Panevėžio.

Svarbi informacija:
Būtina į kelionę pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo – poilsio režimą nustato ES reglamentas.
Objektų lankymo tvarka ir kainos gali nežymiai kisti.

