
Vai Tu  biji Kedaiņos , garšoji  gurķu džemu un ledenes?            

2022. gads  27. augusts, sestdiena  EUR 35 
 

6:00 – Izbraucam no Limbažu kultūras nama( Rīgas iela 9) dodamies uz Lietuvu,  

• rīta pauze   kafijai degvielas uzspildes stacija, un tad jau tālāk, pirmā pietura mums būs 
Krekenavas Reģionālā Parkā, uzkāpsim observatorijas torni ( rīta rosme) 2014. 
gadā celts asimetrisks tērauda skatu tornis 30 metri. Skatu punkts atrodas 25 metru 
augstumā virs zemes, varēsim  apbrīnot Nevēža ieleju, tālāk dosimies uz 
Krekenavas jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baziliku, tā ir unikāla celtne, 
Krekenavas  bazilika ir slavena ar vis 
svētās Jaunavas Mergeles Marijas  
Brīnumdarītājas gleznu, kuru mēs ar 
jums aplūkosim. Dodamies tālāk, uz 
“protestantu pilsētu”, “gurķu 
galvaspilsētu” Kedaiņiem, kurai šogad 
paliek 650 gadi. Ekskursija Vecpilsētā 
vietējā gida pavadībā. Mēs apskatīsim 
visu pašu vērtīgāko Kedaiņos – 
apmeklēsim visus pilsētas tirgus 

laukumus, redzēsim senās 
sinagogas, kā arī Tradicionālo amatu centru, apmeklēsim barokālo, 
1766. gadā celto, Sv. Jēkaba baznīcu, kura slavena ar 18. gadsimta 
otrajā pusē darinātajiem altāriem, Sv. Jāzepa un Sv. Jaunavas Marijas 
gleznām. 
 Kā arī uzzināsim, kāds sakars Kedaiņiem bijis ar skotiem, un kādas 
pēdas tie atstājuši pilsētas vēsturē. Protams, redzēsim arī 28 metrus 
augsto minaretu – arī slavenu pilsētas apskates objektu. Leģenda vēsta, 
ka minaretu būvējis Eduards Totlebens savai mīļotajai, kura bijusi 
musulmaniete. Būs arī pusdienu pauze 
,iespēja iegādāties gurķu “končas” un 

kādu ievārījumu vietēja “Gurke “veikaliņā. Jo gurķis taču ir Kedaiņu 
simbols.  

Viss ir apskatīts, nogaršot dosimies uz mājas pusi, bet pirms tam vēl viena 
interesanta vieta, netālu no Kedaiņiem, mēdus vīna ražotne  "Šušvės midus" 
uzzināsim kā ražo senāko Lietuviešu alkoholisko dzērienu, pēc sentēvu 
metodēm medus vīns. Iepazīsimies ara saimnieku  kurš jau trešā paaudzē ir 

biškopis, saimniecībā ir 180 bišu stropi, 
medu ražoja ,viņa tēvs, māte, vectēvs  
kuri nodeva šo recepti. No 2015. gada viņi vienīgie r valstī ražo šo 
produkciju. Šis dzēriens ir  ieteicams , ka ideāla dāvana vai suvenīrs no 
Lietuvas.  
Ap 23.00 atgriežamies Limbažos . 

Ceļojuma cenā iekļauts: Transporta pakalpojumi, 
grupas pavadošā gida pakalpojumi.  
 

Papildizdevumi: Pusdienas 13 EUR , Medus vīna degustācija  (9 šķirnes) 12 EUR  
Kedaiņu Bazilikas apmeklējums pieaugušajiem - 3.00 EUR / skolēniem, pensionāriem, invalīdiem - 2.00 EUR  

 

Telefons informācija- 26545557, Elvīra Bāliņa  


