Uz Tukumu, pēc smukuma un veselīgas pastaigas
Valguma pasaulē!

16. 07.2022

EUR 35

Plkst. 7: 30 izbraucam no Limbažu kultūras nama
Rīta Kafijas pauze, kāda no degvielas uzpildes stacijām
ceļa uz Tukumu.
Sveiks Tukums! Skaistā rožu mazpilsēta ar mūsdienu
dzīves spraigumu – viens otru nekādi netraucē!
2013.g. 18.maijā Tukumā, Katrīnas laukumā uz kādas
mājas brandmūra tika atklāts savdabīgs vides objekts
- Imanta Ziedoņa dzejolis „Tukums”. Dzejolis stāsta,
kāds Tukums ir izskatījies agrāk un kādu to tukumnieki
vēlas saglabāt arī nākotnē. Arvien populārākas kļūst
rindas, ko Imants Ziedonis šajā dzejolī ir uzrakstījis un
daudzi tukumnieki nebeidz citēt:
„ Ļauj man iet pasaulē smukumā , tā kā ķirši zied Tukumā!”
Dodamies ceļojuma pa Tukumu ar vietējo gidu
Pirmā salmu darbnīca Latvijā. Šeit ir lietas, kuras patiesi
radītas no sirds, un tas ir sajūtams visos Rītiņu ģimenes
veidotajos salmu darbiņos. Salmu muzejā apskatāmi
vairāk kā 500 eksponātu, kuru skaitā ietilpst vairākas
tematiskas kolekcijas: rūķu, pūķu, putnu, raganiņu, sēņu,
eksotisku dzīvnieku kolekcijas un liela izmēra skulptūras,
kā “Runcis zābakos” ar augstumu 3 metri un sēņu
mammīte ar augstumu 2,3metri.
Ieskatīsimies Durbes pils dārzā. Durbes pils ir viena
no interesantākajām klasicisma pilīm Kurzemē. Tā
uzbūvēta jau 1671. gadā un vairākkārt pārbūvēta.
Pašreizējo izskatu pils ieguvusi 1820.-1923. gadā pēc
arhitekta J. G. Ā. Berlica projektētajām pārbūvēm.
Šobrīd atjaunotajās pils izstāžu zālēs apskatāmas
dažādas kultūrvēstures izstādes par muižām, savukārt
pils 1. stāva zālēs - lauku muižas 19. gs. interjers. Hejā
hejā , pusdienas ir nopelnītas.
Esam laimīgi un dodamies tālāk uz Valguma pasauli.
Šo Valguma Pasaules kompleksu no abām pusēm
apskalo ūdeņi-vienā pusē atrodas dziļais un
noslēpumainais Valguma ezers un otā pusē -Slocenes
upe. Teritorijā atrodas Ķemeru nacionālā parka
teritorijā, tāpēc šeit var sastapt aizsargājamus un retus
Latvijas dabai raksturīgos augus .Šī ir īpaša vieta, kur
dabā satiek cilvēku un mēs mācam būt daļai no tās. Šeit mēs apmeklēsim Baskāju un Mākslas
takas vai vienkārši atpūta svaigā gaisā, vai ari izbaudīt virkni aizraujošu piedzīvojumu.

Dosimies Jūrmalas virzienā , piestāsim pie Zivju
degustācijauzņēmumā "Reiņa zivis"’. degustēt
kūpinātas zivis. Atkarībā no sezonas, piedāvājumā
ir butes, zuši, luči, brekši, karpas, vimbas.
Limbažos atgriezīsimies ap pl. 22:00.
Cena: 35 €

Cenā ietilpst: autobusa noma un pavadošā gida pakalpojumi, vietējais gids Tukumā.
Cenā neietilpst: apmeklējumu maksas, ēdināšana.

Papildus izdevumi:
Siena muzejs :
•
•
•

Biļetes cena 3 EUR pieaugušajiem; 2,50 EUR studentiem;senioriem;1,50 EUR bērniem
no 3 gadu vecuma un skolēniem.
Pusdienas 7-10 EUR( būs precizējums)
Valguma Pasaules komplekss 3/5EUR

Zvaniet- tel.26545557; rakstiet ebturisms@inbox.lv ; www.ebturisms.lv
Elvīra Bāliņa

