RODODENDRŲ PARKAS – DIDŽIOJO RAISTO TAKAS IR
POILSIS JŪRMALOJE
Anksti ryte išvykstame iš
Lietuvos.
Vykstame pasigrožėti žydinčiais rododendrų ir azalijų labirintais Babitės rododendrų *centre. Kasmet šis botanikos
sodas nuo gegužės 15 iki birželio 15 dienos pasipuošia gražiausiais žiedais. Tačiau daugiausia dėmesio, be abejonės,
sulaukia pasakiškasis rododenrų žydėjimas. Šiuo metu kolekciją sudaro virš 370 rododendrų rūšių ir veislių (~90 iš jų
išvesta vieno entuziasto - profesoriaus R. Kondratovičiaus dėka). Centre gėlės puoselėjamos jau 37 metus, todėl
eidami 1,5 km rododendrų pažintiniu taku pamatysite ir nykštukinių-kiliminių gražuolių ir 4 – 5 metrų aukščio žiedais
apsipylusių krūmų. Parsivešite nuostabių nuotraukų, o pageidaujantys galės įsigyti dar ir sodinukų.

Pusvalandukas kelio ir mes jau Jūrmaloje – didžiausiame Baltijos valstybių kurorte, kurį nuo seno garsina švelnus
klimatas, jūra, sveikas oras, ir mineraliniai vandenys. Ypatingo patrauklumo kurortui suteikia 32 km ilgio balto smėlio
paplūdimys, platūs pušynai.
Laisvas laikas Jūrmalos kurorte. Jei nenorite mėgautis saulės voniomis, galite maloniai pasivaikščiojimas po
Jūrmalą. Viena didžiausių kurorto vertybių - išskirtinė medinė architektūra. Daugelis pastatų XIX a. ir XX a. pirmoje
pusėje Jūrmaloje mediniai, nes mediena pasirodė ne tik estetiškai patraukli, bet ir tinkama klimato sąlygomis. Užsukite
į Jūrmalos miesto muziejų. Muziejaus kolekcijoje yra daug eksponatų, pasakojančių apie gyvenimąJei oras kurorte
nuo XIX a. pabaigos iki mūsų dienų: seni Jūrmalos atvirukai, žymių menininkų darbai, povandeninės archeologijos
eksponatai, veikia įdomios parodos. Savitas ir įdomus švytinčių paveikslų *teatras „Inner light“. Kiekvienas
menininko Vitalijaus Jermolajevo nutapytas paveikslas slepia savyje šviesos paslaptį. Jis pats šį efektą vadina „inner
light“ arba vidine šviesa. Esant specialiam apšvietimui jo darbai ima mirgėti, ir žiūrovams matomo paveikslo vietoje
atsiranda kitas, tarsi paslėptas ankstesniojo variantas. Dailininkas sėkmingai sujungė savo naują „ﬂuorescento“
techniką su geriausiomis tradicinėmis tapybos tradicijomis. Perėjimas iš dienos į naktinį paveiksle gali būti labai
laipsniškas, jis siūlo žiūrovui milžinišką transformuojančių vaizdų įvairovę.
Pageidaujantys, lydimi gido, vyksta į Kemerių nacionalinį parką. 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. Leidžiamės į 3,5 km žygį Didžiuoju
Kemerių raisto taku. 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). Grįžtame į Jūrmalą ir visi
kartu vakare (apie 19:00 val.) pailsėję, kupini gerų įspūdžių išvykstame Lietuvos link.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kelionės vadovo – gido paslaugos.

Mokami objektai (*):

Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.
Kuro mokestis.
Kelionės organizavimas.

„Babitės“ rododendrų c-ras – 4 Eur
suaugusiems; 3 Eur studentams, senjorams; 2
Eur mokiniams.
Šviesų teatras „Inner light“ – 4 Eur
suaugusiam, 2 Eur moksleiviams.

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus;
Išvykimas iš Kauno;
Išvykimas iš Panevėžio;
Objektų lankymo tvarka ir kainos gali nežymiai kisti.

Svarbi informacija:
Būtina į kelionę pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo – poilsio režimą nustato ES reglamentas.

