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Baudot jūras  

un delfīnu šļakatas  
Delfīnu šovs daudzus aizkustina līdz asarām, to tiešām ir vērts izbaudīt. 

Savukārt, kuršu kāpa ir viena no visskaistākajām vietām Baltijas reģionā un 

Eiropā. Ne velti tā iekļauta UNESCO Pasaules dabas mantojuma sarakstā. Šī 

kāpa ir īpaša, aizraujoša un idilliska. Dosimies baudīt, kas uz šīs īpašās 98 

kilometrus garās Baltijas jūras pussalas atrodas. Savukārt, ceļojuma otrajā 

dienā baudīsim Lietuvas kūrortpilsētas – Palangas burvību. 

DIVU DIENU EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

 

1.DIENA 
 

Plkst. 5:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Vispirms dosimies uz prāmi, kas no Klaipēdas mūs pārcels uz Kuršu kāpu. Pārcelšanās nav ilga, tomēr 

aizraujoša gan. Īpaši, ja līdzi ir baltmaize. Kāpēc tā, uzzināsiet! 

 

http://www.travelbiiz.com/
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Viena no slavenākajām apskates vietām Kuršu kāpā ir tās pašā ziemeļu galā esošais Jūras muzejs un 

delfinārijs. Pavisam nesen renovēts un modernizēts, turklāt vienīgais delfinārijs Baltijā.  

Došanās uz delfīnu šovu, kurā varēsiet pārliecināsieties, ka sirsnīgie delfīniņi prot dziedāt ,dejot, 
zīmēt, spēlēt bumbu, taisīt trikus, aplaudēt un smīdināt. Īpaši aizkustinošs 30 minūšu šovs, pēc kura 
iespēja ir  arī nofotografēties ar šiem jūras eņģeļiem. Turklāt jautājums, uz kuru nāksies atbildēt - ko 
izrādes laikā zīmē delfīni? 
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Pērn pēc trīs gadu rekonstrukcijas apmeklētājiem durvis vēra Lietuvas jūras muzejs. Beidzot 
apmeklētājiem ir pieejams ne tikai delfinārijs, bet arī aizraujošas izstāžu zāles. Varēsiet apbrīnot 
dažādus ūdens iemītniekus 25 atjaunotos akvārijos, kā arī 25 metrus garā stikla tunelī. Muzejā mīt 
100 siltūdens un 60 aukstūdens zivju sugu pārstāvji. Akvārijos redzami Lietuvas upju un ezeru, 
Baltijas un Ziemeļu jūras iemītnieki, kā arī tropu dzīvnieki. Jūras muzejs ir viens no visvairāk 
apmeklētajiem muzejiem Lietuvā. Tas sāka darbu 1979. gadā. 
 

Savukārt nākotnē Lietuvas Jūras muzejs apsver iespēju izveidot Baltijas jūras dzīvnieku pētniecības 
un rehabilitācijas centru, kas varētu uzņemt dažādos incidentos savainotus, novārgušus vai no 
cilvēka darbības cietušus jūras iemītniekus, tai skaitā Baltijas pelēko roņu mazuļus, kas tiek atrasti 
katru pavasari.  
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Prom pa salu – tā sauksim dienas tālākos plānus. Dosimies uz Neringu, kas ir viena no 

neparastākajām pilsētām Baltijas reģionā. Tajā ietverti Kuršu kāpas ciemi, no kuriem slavenākie ir 

Juodkrante un Nida.  

Juodkrantē bez jaukās promenādes, kas izbūvēta gar Kuršu līča piekrasti un izrotāta ar 
daudzveidīgiem vides mākslas objektiem, īpašs ir arī  Raganu kalns. Te apbrīnosiet gandrīz simt 
patiesi valdzinošus koktēlniecības mākslas darbus, kas tipiski lietuviešiem.  Kalnā iespējams sastapt 
gan labi atpazīstamos velnus, raganas, pūķi, princesi un pūķa uzvarētāju, gan arī dažādus tipiski 
lietuviskus folkloras tēlus, piemēram, zalkšu karalieni Egli, Jūrati un citus. Turpat līdzās arī kāpas senie 
iemītnieki – zvejnieki, kāzu svinētāji, muzikanti... Apbrīnojama ir Lietuvas koktēlnieku meistarība, 
piešķirot ikvienam no Raganu kalna iemītniekiem spilgtu mīmiku, izteiksmīgu acu skatienu un savu 
neatkārtojamo raksturu. 
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Dodoties tālāk pa salu piestāsim pie mirušā meža. Tas kļuvis dīvains pateicoties kormorānu un 
pelēko gārņu kolonijai. Lietuvieši stāsta, ka šajā mežā  ligzdojot vairāk nekā seši tūkstoši putnu un 
viņi ir vistiešākajā veidā vainīgi pie tā, kādēļ mežs izskatās gluži vai miris. Bezmaksas 
 

 
 

 

Nida, tukšnesa sajūta un Pelēkā kāpa. Dienas tālākajā gaitā baudīsim ne tikai fantastisko ciematiņu, 
kurā netrūkst ne suvenīru veikaliņu, krodziņu, kuros pārdot kūpinātas vietējās zivis vai gardus 
cepelīnus. Šī ir vieta, kur elpai liek aizrauties skats, kas paveras no Pelēkās kāpas. Augšup pa smilšu 
kāpu ved labiekārtota taka. Stāvot kāpas galā, iespējams pārliecināties, ka šaurā zemes strēle, kas 
ļauj ieraudzīt – smiltis var būt neskaitāmos krāsu toņos, smiltis var radīt estētisko baudījumu arī bez 
cilvēku līdzdalības, - nudien ir jūras, smilšu un vēja radīts brīnums. Pelēkās kāpas dabas ainavas 
skaistums ir patiesi neapstrīdams. Bezmaksas 
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Vakarā brauciens līdz Palangai.  

Iekārtošanās naktsmītnē. Vakara baudīšana Palangā 
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2.DIENA 
 

Palanga ir lieliska vieta, kurā mutuļo dzīvība un cilvēki atpūšas. Saule, jūra, atrakcijas, ielu muzikanti, 
garšīgākās karstās vafeles un garākais mols, kurš iestiepjas tālu jūrā. Palanga vasarā ir lielākais 
pludmales kūrorts Lietuvā. Uz abām pusēm no mola stiepjas 18 kilometrus gara, smilšaina pludmale.    
 

Palangu baudīsim nesteidzoties, sauļojoties, iegādājoties stilīgas saulesbrilles un baudot 
visu, ko šī pilsēta piedāvā. Atpūšoties pie jūras un meklējot Lietuvas garšu, apskatīsim arī 
kaut ko jaunu un interesantu. 
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Palangas mols tiek uzskatīts par Palangas simbolu. Tas stiepjas jūrā 470 metru garumā. Tam ir 
interesanta "L" veida forma un uz tā parasti pulcējas gan tūristi, gan vietējie makšķernieki.  
 

 
 

Basanavičus gatve – galvenā gājēju iela, uz kuras ir daudz kafejnīcu, veikaliņu, suvenīru kiosku un 
atrakciju jauniešiem. Noteikti vērts apsēsties kādā no ēstuvēm, lai izbaudītu tradicionālos ēdienus, 
piemēram, cepelīnus. Jāpiebilst, ka cenas atpūtai Lietuvā ir zemākas nekā Latvijā. 
 

Dzintara muzejs ir viens no galvenajiem Palangas apskates objektiem, turklāt muzejā izveidota 
interaktīva ekspozīcija, ar milzu lupām, kas ļauj kārtīgi izpētīt dzintara gabalos uz mūžiem 
iesprostotos kukainīšus. Muzejā ir lielākā dzintara kolekcija pasaulē, kas ilustrē "saules akmens" 
vairāk nekā 40 miljonus gadu ilgo vēsturi. Šis muzejs patīk arī bērniem un jauniešiem, kuriem īpaši 
atmiņā paliek dzintara vilcieniņš vai šaha figūriņas un citi priekšmeti, kas izgatavoti no saulainā 
akmens.  
 

 
 

Palangas botāniskais dārzs ir viens no skaistākajiem parkiem Lietuvā, kas aizņem 100 hektārus lielu 
platību. To 19. gadsimtā izveidoja kāds slavens franču dārznieks un ainavu arhitekts. Parks ir lieliska 
vieta pastaigām, šeit ir vairākas statujas, strūklakas un dīķi, kuros peld pīles un gulbji. Bezmaksas 
 

Pēcpusdienā izbraukšana mājup. Vēlu vakarā atgriešanās Latvijā. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks 
būtu interesants un izzinošs. Interesanti stāsti, konkursi, spēles, aktivitātes un daudz 
pozitīvu emociju.  
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VISS IEKĻKAUTS 
CENĀ: 

 Transporta pakalpojumi 

 Prāmja biļetes (autobusam un pasažieriem) 

 Dabas nodoklis iebraukšanai Kuršu kāpā 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Naktsmītnes Lietuvā  
   (jauniešu naktsmītne ar visām ērtībām) 
 

 Ieejas maksa Delfinārijā 

 Ieejas maksa Jūras muzejā 

 Ieejas maksa Dzintara muzejā 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi (suvenīri, ēdienreizes u.c.) 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 
CENA VIENAM SKOLĒNAM: 79,00 € ar PVN 87,00 € ar PVN 95,00 € ar PVN 99,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit dalībniekiem viens pedagogs ceļojumā var doties bez maksas (papildus dalībnieku skaitam) 

Pieaugušajiem, kas dodas šajā ekskursijā (izņemot pedagogus) piemaksa par ieejas biļetēm: 10 EUR/pers. 

2 dienu ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 5:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  

VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam 
 
 

Lai rezervētu programmu,  

sazinieties ar mums 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

Ekskursijas programma 

Baudot jūras un delfīnu šļakatas 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

