PRANCŪZIJA – ISPANIJA (lėktuvu + autobusu)
2016.08.27-09.05
2 vietos
PROGRAMA
1 diena

2 diena
















3 diena













Atvykimas į San Remo.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai viešbutyje.
Laisvas laikas.
Poilsis.
Pageidaujantiems
siūlome
ekskursinę
išvyką į Nicą ir Monaką (Montekarlą).
Po ekskursinės išvykos sugrįžtame į
viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.










Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursinė išvyka į Kanus ir Marselį.
Laisvas laikas po ekskursijos po Marselį.
Vykstame į viešbutį.
Įsikūrimas.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.


4 diena

5 diena

Išvykimas iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio.
Kelionė per Lenkijos teritoriją.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Kelionė link Prahos.
Prahoje praleidžiame 9 val.
Ekskursija
po
Prahos
senamiestį
pėsčiomis.
Laisvas laikas po ekskursijos.
Pageidaujantiems už papildomą mokestį
pasiplaukiojimas laiveliu po Vltavos upę (25
€/asm.).
Kelionė link Italijos, San Remo miesto.
Naktis autobuse.

Pažintį
su
Prahos
miestu
pradėsime
nuo Prahos Hrado, anksčiau buvusi karalių,
rezidencija, aplankysime Šv. Vito Katedrą –
žinomiausią Čekijos architektūros paminklą,
pastatyta ant aukščiausios miesto kalvos.
Pažintį su Prahos gotikos stebuklais tęsime
aplankydami Šv. Georgijaus bazilika. Dailiuoju
Karlo tiltu trauksime per Vlatvos upę.
Nepamirškite sugalvoti noro prie Šv. Jono
Nepomuko
paminklo!
Siauromis Mala
Strana gatvelėmis pasieksime Rotušės aikštę
su garsiuoju, ilgiausiai pasaulyje veikiančiu
astronominiu. Keliausime link baroko perlo Šv.
Nikolajaus
bažnyčios,
aplankysime
paminklą garsiam čekų tautos didvyriui Janui
Husui, Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos
bažnyčią, saugančią vaškinę Kūdikėlio Jėzaus
statulą, apsaugojusi Prahą nuo maro ir
sunaikinimo.

Ekskursijos po
Monako kunigaikštystę
(pranc.
Principauté
de
Monaco)
metu
aplankysite mažą ir nepriklausomą oligarchų
valstybę. Auksiniai paplūdimiai, palmės, žydra
jūra, balto akmens vilos ir viduramžių pilys,
moderniausi dangoraižiai ir nepakartojamo
grožio kalnų kaimai – tikras atostogų rojus. Jūs
išvysite princo rūmus, okeanografijos muziejų,
katedrą ir garsųjį Monte Karlo kazino.
Nica (pranc. Nice), dar vadinama Angelų
įlanka – prabanga, elegancija ir amžina
jaunyste spinduliuojantis miestas. Ekskursijos
metu čia išvysite įspūdingą senovinį jo veidą ir
įvertinsite Viduržemio jūros rojaus džiaugsmus.
Amžiams įsimins šio miesto aromatas, svaigūs
jūros vandenys, snieguotos Alpių viršūnės ir
spalvingi senamiesčio namai.
Kanai – miestas, garsėjantis festivaliais,
kongresais, seminarais. Galėsite pasigrožėti
kanų
festivalių
rūmais,
pasivaikščioti
žvaigždžių alėja, kur savo rankų antspaudus
paliko
garsiausios
pasaulio
įžymybės.
Įžymiajame
Croisette
bulvare
išvysite
brangiausius viešbučius: „Carlton“, „Majestic“,
„Martinez“. Šalia Kanų uosto nusidriekęs
senamiesčio kvartalas Le Suquet, nuo kurio
atsiveria puikus vaizdas į Kanų įlanką.
Marselis yra svarbiausias Prancūzijos uostas ir
vienas didžiausių šalies miestų (antras pagal
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7 diena







8 diena












9 diena

Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Ispaniją.
Įsikūrimas viešbutyje, Kosta
regione.
Poilsis prie jūros.
Nakvynė viešbutyje.

Bravos

Pusryčiai viešbutyje.
Laisvas laikas prie jūros.
Pageidaujantiems
ekskursija
po
Monseratą.
Po ekskursinės išvykos sugrįžimas į
viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Pusryčiai viešbutyje.
Pageidaujantiems ekskursinė
Žironą.
Laisvas laikas po ekskursijos.
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

išvyka

į

Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Laisva diena arba ekskursinė išvyka į
Barseloną
+
šokančių
fontanų
pasirodymas.
Po ekskursijos iki vidurnakčio laisvas laikas.

gyventojų skaičių). Marselis nėra tipiškas
Prancūzijos miestas, greičiau, kultūrų ir
tautybių mozaika, kiek chaotiška ir turinčia
savitą šarmą.
Kosta Brava – tai maždaug 200 km ilgio
Ispanijos pakrantė šalies šiaurės rytuose.
Uolėtas krantas driekiasi nuo Prancūzijos
sienos beveik iki Barselonos. Kosta Bravos
pakrantės skardžiuose įsikūrę daugybė jaukių
miestukų,
kuriuos
supa
pušys,
kėniai.
Dauguma iš šių miestukų kadaise buvo nedideli
žvejų
kaimeliai,
o
dabar
daugiausia
orientuojasi
į
turizmą.
Nepaisant
to,
stengiamasi išsaugoti vietines tradicijas ir
senovinę dvasią. Tad čia savo rojų ras ne tik
paplūdimio atostogų mėgėjai, bet ir norintys
susipažinti su katalonų kultūra, tradicijomis,
paragauti tradicinių patiekalų.
Monserato
vienuolynas
–
veikiantis
benediktinų vienuolynas, Katalonijos religinis
centras ir piligrimų traukos centras. Didžiulis
Monserato vienuolyno kompleksas buvo įkurtas
IX amžiuje ant „Angelų kalno“, daugiau negu
700 m aukštyje. Čia saugomas vietinės
Juodosios
Madonos
Monserat
atvaizdas.
Turistus čia traukia įspūdingi kalnų vaizdai ir
mistinė atmosfera. Jūs aplankysite baziliką,
kurioje ir saugomas Dievo Motinos atvaizdas,
kalnų traukinuku pasikelsite į svaiginamą
aukštį, o vėliau nusileisite į urvą. Drąsiausieji
galės pasivaikščioti vaizdingais kalnų takais.
Atrodo, kad viduramžiški Žironos kvartalai
tebemena
praėjusių
šimtmečių
įvykius.
Neveltui šis miestas vadinamas pasakišku:
trigalvis monstras Žerio, Šventasis Narcizas,
kuris
išgelbėjo
miestą
musių
pagalba,
suakmenėjusi ragana, iki šiol tebegąsdinanti
vaikus, sparnuotas drakonas, skraidantis po
Žironos tiltais per pilnatį – tai tik keletas
personažų,
apie
kuriuos
Jūs
sužinosite
vaikščiodami jaukiomis gatvelėmis.
Barselona – antras pagal dydį Ispanijos
miestas ir Katalonijos sostinė, žinomas dar nuo
antikos laikų. Jūsų laukia nuostabi ekskursija,
kurios metu pamatysite gotikinę Barselonos
Katedrą, galėsite pasivaikščioti
La Rambla
bulvaru – pagrindine pėsčiųjų gatve. La
Rambla - tai tikras nuotykis, kuriame dalyvauja
turistai, miesto gyventojai, gėlių ir suvenyrų
prekiautojai, dailininkai, aktoriai, muzikantai...
nes čia kiekvieną dieną tvyro neįprasta
atmosfera! La Rambla prasideda Katalonijos
aikštėje ir baigiasi prie paminklo Kristupui
Kolumbui.
Po ekskursijos Jūsų lauks pažintis su
nuostabiaisiais
„dainuojančiais”
fontanais.
Originalus fontanų pavadinimas „Monžuik”
kažkodėl neprigijo; ispanai juos vadina
„magiškas fontanas”. Ir ne veltui: vandens,
šviesos ir muzikos derinys prikausto dėmesį
dviem valandom. Pirmoje dalyje vanduo ir
šviesa žaidžia tarpusavyje pagal klasikinę
muziką, o antroje – pagal pasaulinius pop
muzikos
hitus.
Šou
prasideda
prieš
nusileidžiant saulei. Ir tada vandens tėkmės
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įgauna įvairias formas bei atspalvius, vanduo
staiga dingsta, bet tik tam, kad atsirastų prieš
Jus su dar didesne galia ir dar įspūdingesnėmis
spalvomis. Apšvietimui naudojama daugiau
negu 50 spalvų ir visi įmanomi atspalviai,
kuriuos ne visada lengva atskirti.
Viskas susilieja į kerinčią harmoniją, kur
apšvietimas ir muzika žingsnis į žingsnį
atkartoja fontano šokį.

10 diena





Pervežimas iš Barselonos į Žironos oro
uostą.
Registracijos pradžia ~01:50.
Skrydis: Žirona (~03:50) – Ryga (~08:20).
Pervežimas: Rygos oro uostas – Panevėžys,
Kaunas, Vilnius.

Į kelionės kainą įskaičiuota:














Kelionė autobusu: Lietuva – Ispanija.
Skrydžio bilietas: Žirona – Ryga.
Bagažas (Žirona-Ryga): registruotas bagažas iki 15 kg (56 cm x 32 cm x 84 cm) + rankinis bagažas
iki 5 kg (55 cm x 45 cm x 25 cm).
Kelionės vadovo paslaugos.
7 naktys 3* viešbutyje su pusryčiais (dviviečiuose kambariuose).
Ekskursija Prahoje (rusų kalba).
Ekskursinė išvyka į Kanus ir Marselį.
Ekskursinė išvyka į Monaką (Montekarlą) ir Nicą.
Ekskursinė išvyka į Montserat vienuolyną.
Ekskursinė išvyka į Žironą.
Ekskursinė išvyka į Barseloną+šokančių fontanų pasirodymas
Pervežimas: Rygos oro uostas – Lietuva (Panevėžys – Vilnius).
Kelionės dokumentų sutvarkymas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:






Turisto mokestis Ispanijoje 0,5 €/asm/1 diena. (Privalomas kiekvienam keliautojui).
3 vakarienės arba pietūs Ispanijos viešbutyje – 25 €/asm.
Viešojo transporto bilietai.
Įėjimo bilietai į lankomus objektus.
Sveikatos draudimas.

Pastabos:
 kelionės išvykimo ir atvykimo laikai gali keistis. Patikslinta informacija atsiunčiama Jūsų nurodytu el.
paštu 2—3 darbo dienos prieš kelionę;
 objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis;
 muziejuose, bažnyčiose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda;
 kelionės vadovas gali keisti programos eigą;
 visos ekskursijos vedamos rusų kalba;
 Nepamirškite į kelionę pasiimti paso arba asmens tapatybės kortelės galiojančios ne trumpiau nei 3
mėnesius po grįžimo iš kelionės.
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