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Lielās Āzijas laternas: 
pūķi, mīti un leģendas. 

Ķīnas laternu festivāls Pakrojas muižā 
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• Iemīļotās Ķīnas zīda laternas no Āzijas – pēdējo reizi šajā ziemā, 

spilgtās alejās un daudzos simtos mirdzošu, krāsainu tēlu. "Drakoni 
(pūķi), mīti un leģendas" ir ziemas tēma, ar jauniem varoņiem un 
efektiem. 

• Pirms festivāla Krustu kalna pietura un Šokolādes fabrika Rūta Šauļos 
(karsta šokolāde, firmas veikali) 

• Iespēja gardumu pirkumiem Akropolis centrā 
• No iespējamiem lietus vai atkušņa radītiem dubļiem pasargās īpaši 

plastikāta režģu celiņi Pakrojas muižas parkā 
 

 

1. 
 

Izbraucam plkst. 09:00 no Rīgas, stāvvietas Aspazijas bulvārī. 
Neparastam skatam piestājam Krustu kalnā pie Šauļiem ar ērtu apmeklētāju centru. Svētvieta ziemā 
ir grafiska un fotogēniska (īpaši sniega segā), aktīvākie ieies klostera baznīciņā ar Krustu kalnu 
altārgleznas vietā. 
Šauļu vārdā saklausām Sauli vai Šāveļus. Klasicisma laikā plānotās pilsētas gājēju bulvāris pastāv jau 
300 gadus. Dodamies uz Šokolādes fabriku "Rūta". Tuvojoties tai, sagaida gardas smaržas. Iespēja 
šokolādes darinājumu iegādei, karstajai šokolādei, kafijai vai kūkai. Gribētāji ieies arī Rūtas Šokolādes 
muzejā (piemaksa). 
Šauļu Akropolis - restorāni pusdienām un lietuviešu kārumu iegādei (blakus arī Lidl veikals). 
Ar pirmo krēslu, festivāla sākumu, nonākam plašajā Pakrojas muižā ar parku. 
7. Āzijas Lielo laternu festivālā Ķīnas zīda laternu skulptūru spilgtie, gigantiskie tēli rada 
pārsteidzošus efektus un ilūzijas, tie šogad ir skaitāmi jau simtos. Gada īpašā tēma ir pūķi jeb drakoni, 
tādēļ festivālam dots nosaukums "Drakoni, mīti un leģendas" (žibintų festivalis "Didieji Azijos 
žibintai"). 
Muižā darbojas arī Ķīnas un Lietuvas tēmu amatnieku darbnīcas, muižas staļļos iespējams jaunākos 
dalībniekus sēdināt zirgā dažiem lepniem apļiem (neliela papildu maksa). 
Siltākās dienās vai atkusnī nebīsimies dubļu - takas ir izklātas ar plastikāta paklājiem. 
Pakrojas muižā ir iespējas izvēlēties kārtīgu ātru maltīti iekštelpās "Austrumu restorānā" vai citās 
ēstuvēs, garšot karstas āra virtuves piedāvājumus, nogaršot karsto alu vai muižas brūža veikumu. 
Ceļš mājup. Ierašanās Rīgā ap plkst. 21:30. 

Objektu secība var tikt mainīta vajadzības gadījumā.  
 

Ceļojuma cena: 35 EUR personai 
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Ceļojuma cenā ir iekļauts:  
• Komfortabls transportlīdzeklis 
• Ceļu nodokļi 
• Visas ekskursijas / aktivitātes, kā norādīts programmā (izņemot ieejas maksas, maltītes) 
• Profesionāla ceļojuma vadītāja pakalpojumi 
• Izdales materiāli - sarunvaloda (mācīsimies lietuviešu valodu!) 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts (papildus izdevumi): 
• Ieejas biļete festivālā pie mums: 18,00 EUR pieaug. / 14,00 EUR bērnam no 5 g., skolēnam, studentam, 

senioram 
Pērkot individuāli festivāla mājas lapā: +0,8 EUR, pērkot festivāla kasē: +2,00 EUR. 

• Šokolādes muzeja biļete (pēc izvēles) 5 EUR pieaug. / 3 EUR skolēnam, studentam, senioram 
• Personīgie izdevumi, maltītes, iepirkšanās 
 

 
Atcerieties! Lietuvas ceļojumā ir nepieciešami personu apliecinoši dokumenti – pase vai ID karte!  
 

Kā pieteikties:  
aizpildot pieteikuma formu mājas lapā; 
piezvanot uz Mundus biroju 25443302 (arī WhatsApp); 
aizejot uz Barona ielu 34, Mundus biroju 10:00 - 18:00 darba dienās, 
uzrakstot e-pastu mundus@mundustravels.com. 
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