ITALIJA (autobusu)
2 vietos
2016.10.30-11.06
PROGRAMA
1 diena











Išvykimas iš Panevėžio, Vilniaus ir Kauno.
Kelionė per Lenkijos teritoriją.
Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
Pusryčiai viešbutyje.
Tęsiame kelionę.
Vykstame link Prahos.
Ekskursija po Prahą.
Laisvas laikas (Prahoje praleidžiame 9 val.).
Vakare pageidaujantiems siūlome
pasiplaukiojimą Vltavos upe su vakariene
(papildomas mokestis 25 €/asm.).
 Naktį išvykstame link Italijos.
 Naktis autobuse.

Pažintį su šiuo viduramžių 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

2 diena

Strana gatvelėmis pasieksime Rotušės aikštę
su garsiuoju, ilgiausiai pasaulyje veikiančiu
astronominiu laikrodžiu. 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.
3 diena

4 diena

5 diena

6 diena
















Atvykstame į Montekatini Terme miestelį.
Laisva diena poilsiui.
Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai viešbutyje.
Ekskursinė išvyka į Florenciją ir Pizą (5 €/asm.
viešojo transporto bilietai Florencijoje).
Vėliau vykstame į Pizą (turisto mokestis 4
€/asm.).
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai viešbutyje.
Ekskursinė išvyka į Romą ir Vatikaną
Naktį sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

 Pusryčiai viešbutyje.
 Išsiregistravimas iš viešbučio.
 Ekskursinė išvyka į Veneciją (papildomas
mokestis 15€/asm. laivelis į Veneciją).
 Laisvas laikas.
 Pageidaujantiems siūlome pasiplaukiojimą po
Venecijos įlanką aplankant Murano, Burano ir
Torčelo salas (papildomas mokestis
22€/asm.).
 Kelionė link viešbučio Lenkijoje.
 Naktis autobuse.

Florencija neabejotinai, - Europos kultūros
sostinė.
Dantė,
Mikelandželas,
Botičelis,
Leonardas da Vinčis ir kiti garsiausi pasaulio
meistrai dirbo šio miesto labui. Dabar jų darbai
puošia miesto gatves, kuriomis tiesiog privalu
pasivaikščioti ir pajusti atgimimo epochos
dvasią. Taip pat aplankysite stebuklo vardo
vertą Pizos bokštą.
Roma
- Italijos sostinė, dažnai vadinama
pasaulio sostine. Roma dabar - daugiausiai
turistų priimantis miestas Europoje. Miestas
sukaupęs daugiausia istorijos, kultūros, meno
paveldo. O jame įsikūręs šventasis Dievo
miestas Vatikanas, tai muziejus po atviru
dangumi.
Venecija, kadaise buvusi turtingiausia iš
Italijos karalysčių, dabar gali puikuotis savo
architektūros turtais. Miestas, kuriam nereikia
reklamos. Apsilankyti tiesiog privaloma.
Kruizas po Venecijos įlanką – aplankysime
3 žymiausias salas: Murano, Burano ir Torčelo.

UAB „Interlux travel“, Tel. 8 5 2786835, mob. +370 650 51568, el. p. info@intertravel.lt, Palangos g. 4,
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7 diena

8 diena










Atvykstame į Lenkiją.
Įsiregistravimas į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai viešbutyje.
Tęsiame kelionę link namų.
Kelionė per Lenkijos teritoriją.
Naktį/paryčiais atvykstame į namus.

Į kelionės kainą įskaičiuota:









Kelionė autobusu.
Kelionės vadovo paslaugos.
5 nakvynės viešbutyje 3* (dviviečiuose kambariuose) su pusryčiais.
Ekskursija Prahoje.
Ekskursija Florencijoje ir Pizoje.
Ekskursija Venecijoje.
Ekskursija Romoje ir Vatikane
Kelionės dokumentų sutvarkymas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:











Pasiplaukiojimas Vltavos upe + vakarienė – 25 €/asm.
Viešojo transporto bilietai (Florencijoje) - 5 €/asm.
Turisto mokestis į Pizą - 4 €/asm.
Laivelis į Veneciją - 15 €/asm.
Įėjimo bilietas į Vatikano muziejų - ~10 – 15 €/asm.
Kruizas po Venecijos įlanką – 22 €/asm. (tai nėra ekskursija).
Ausinukai ekskursijų metu (viena ekskursija ~2€/asm.)
Viešojo transporto bilietai;
Įėjimo bilietai į lankomus objektus;
Sveikatos draudimas;

Pastabos:









*Kelionės išvykimo ir atvykimo laikai gali keistis – patikslinama informacija atsiunčiama į
elektroninį paštą (2-3 dienas prieš kelionę).
Ausinukai ekskursijoje mokami papildomai.
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis.
Visi papildomi mokami įėjimo bilietai į muziejus, bažnyčias ir pan. apmokami pačių keliautojų.
Muziejuose, bažnyčiose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas keliautojų nelydi ir
ekskursijų neveda.
Visos ekskursijos vedamos rusų kalba.
Kelionės vadovas gali keisti programos eigą.
Nepamirškite į kelionę pasiimti paso arba asmens tapatybės kortelės galiojančios ne trumpiau nei
3 mėnesius po kelionės grįžimo.
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