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KROATIJA(autobusu) 

Visos ekskursijos LIETUVIŲ KALBA 

2018.09.06-16 

(2 asm.) 

PROGRAMA 

1 diena 

 

 Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos (Vilniaus, 

Kauno, Panevėžio). 

 Kelionė per Lenkijos teritoriją. 

 Atvykimas į viešbutį Lenkijoje. 

 Poilsis. 

 Nakvynė viešbutyje. 

 

2 diena 

 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Išsiregistravimas iš viešbučio. 

 Vykstame Austrijos sostinės Vienos link. 

 Laisvas laikas mieste arba ekskursija po 

Vienos miestą. 

 Laisvas laikas po ekskursijos. 

 Vienoje praleidžiame 9 val. 

 Tęsiame kelionę. 

 Naktis autobuse. 

Apžvalginės ekskursijos metu pamatysime 

miesto simboliu vadinamąŠv. Stepono 

katedroje – vienoje didžiausių ir gražiausių 

Austrijos bažnyčių. Į šią katedrą turistų 

grupėms įeiti draudžiama, todėl norintys 

pasigrožėti katedrą, galės tai daryti paslapčia, 

po vieną. Pasivaikščiosime Hofburge – didžiulę 

teritoriją miesto centre užimančių imperatorių 

rūmų teritorijoje. Pamatysime ir garsiąją 

Vienos operą, Nacionalinį teatrą bei paminklą 

žymiausiai imperatorei Marijai Teresei, 

pastatytą aikštėje tarp identiškų Gamtos 

istorijos ir Meno istorijos muziejų. Laisvas 

laikas, kurio metu galėsite pasivaikščioti 

nuostabiame miesto parke, kuriame yra 

paminklas vienam talentingiausių pasaulio 

kompozitorių  Mocartui, ar tradicinėje Vienos 

kavinėje išgerti kavos ir paragauti austriško 

štrudelio. 

3 diena 

 Atvykstame į Kroatijos salą KRK. 

 Įsikūrimas apartamentuose (Malinska ir Nivice 

miesteliuose). 

 Poilsis. 

 Nakvynė apartamentuose. 

 

4 diena 

 Poilsis prie jūros. 

 Pageidaujantiems siūlome ekskursinę išvyką 

po KRK salos įlanką – Kvarner. 

 Grįžtame į apartamentus. 

 Poilsis. 

 Nakvynė apartamentuose. 

 

Krkasala garsėja savo paplūdimiais, kurie 

išsiskiria iš visų Kroatijos kurortų. Ekskursija 

tęsiama GrandBaška mieste. Baška yra įžymi 

savo smėlėtais paplūdimiais, skaidriu vandeniu 

ir įspūdinga kalnų panorama. Ekskursijos metu 

taip pat aplankysime ir Vrbnik miestą. Šis 

miestas laikomas kunigaikščių Frankopan 

lopšiu, kurie paliko didelį pėdsaką Kroatijos 

istorijoje. Vrbnik yra viduramžių miestas, 

pastatytas ant uolos ir yra plačiai pripažintas, 

kaip vienas iš gražiausių viduramžių epochos 

paminklų. 

5 diena 
 Poilsis prie jūros. 

 Laisva diena. 

 Nakvynė apartamentuose. 

 

mailto:info@intertravel.lt
http://www.intertravel.lt/


 
 

UAB „Interluxtravel“, Tel. 8 5 2786835, el. p. info@intertravel.lt, Palangos g. 4, Vilnius 
www.intertravel.lt 

 

6 diena 

 Poilsis prie jūros.  

 Pageidaujantiems ekskursinė išvyka į Istrijos 

pusiasalį (Rovinji ir Pulą). 

 Po ekskursinės išvykos sugrįžimas į 

apartamentus. 

 Poilsis prie jūros. 

 Nakvynė apartamentuose.  

Ekskursiją pradėsite nuo įstabaus grožio 

miestelio Rovinj, kurį neretai vadina „mažąja 

Venecija“. Toliau kelionę tęsite į didžiausią 

Istrijos uostamiestį Pulą – tai tarptautinis 

kurortinis miestas. 

 

7 diena 
 Poilsis prie jūros. 

 Laisva diena. 

 Nakvynė apartamentuose. 

 

8 diena 

 Poilsis prie jūros. 

 Pageidaujantiems ekskursinė išvyka į 

Plitvicos ežerų nacionalinį parką (įėjimo 

bilietai į parką (apmokami pačių keliautojų). 

 Sugrįžtame į apartamentus. 

 Poilsis. 

 Nakvynė apartamentuose. 

Plitvicos ežerų Nacionalinis parkas – gamtos 

stebuklas, kurį privaloma aplankyti esant 

Kroatijoje. 6 ašaros tyrumo ežerus jungia 92 

kriokliai, apsupti žmogaus nepaliestais miškais. 

Nuo 1979 metų vietovė  įtraukta į UNESCO 

saugomų pasaulio vertybių sąrašą. 

9 diena 
 Poilsis prie jūros. 

 Laisva diena. 

 Nakvynė apartamentuose. 

 

10 diena 

 Anksti ryte (~06:00) išsiregistruojame iš 

apartamentų. 

 Kelionė link Lenkijos. 

 Nakvynė viešbutyje. 

 

11 diena 

 Pusryčiai. 

 Kelionė per Lenkijos teritoriją. 

 Naktį/paryčiais atvykstame į namus. 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

 Kelionė autobusu. 

 2 nakvynės Lenkijoje su pusryčiais (dviviečiuose kambariuose). 

 7 nakvynės apartamentuose (vieta keturviečiuose su dviem atskirais miegamaisiais). 

 Ekskursinė išvyka po KRK salą  

 Ekskursija Vienoje 

 Ekskursinė išvyka po Istrijos pusiasalį 

 Ekskursinė išvyka į Plitvicos ežerų nacionalinį parką (įėjimo bilietas į parką (apmokamas pačių 

keliautojų). 

 Kelionės vadovo paslaugos. 

 Kelionės dokumentų sutvarkymas. 

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

 Turisto mokestis – 7 €/asm./visam laikotarpiui (PRIVALOMAS KIEKVIENAM KELIAUTOJUI). 

 Viešoje transporto bilietai. 

 Įėjimo bilietai į lankomus objektus. 

 Sveikatos draudimas. 

 Jei keliaujate vienas, papildoma priemoka už vienvietį kambarį (teirautis agentūroje). 

Pastabos: 

 Kelionės išvykimo, atvykimo ir kiti laikai gali keistis – patikslinta informacija atsiunčiama į elektroninį 

paštą (2-3 dienas prieš kelionę). 

 Kelionei reikalingas pasas/asmens tapatybės kortelė (dokumentas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėn. 

po kelionės grįžimo). 

 Už ekskursijas ar ekskursines išvykas ir kitas papildomai mokamas paslaugas galite atsiskaityti 

kelionių organizatoriaus biure arba kelionės metu kelionės vadovui. Apmokėti kelionės organizatoriui 

biure galima ne vėliau nei likus 10 dienų iki kelionės. 
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 Lagaminas kuris dedamas į autobuso bagažinę, neturi sverti daugiau nei 25 kg.  

 Visos ekskursijos vedamos lietuvių kalba. 

 Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis. 

 Muziejuose, bažnyčiose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda. 

 Įėjimo bilietai į mokamas lankytinas vietas nėra įskaičiuoti į kelionės kainą. 

 Kelionės vadovas gali keisti programos eigą. 

 Kelionės vadovas  (lydintis visos kelionės metu) informaciją pateikia lietuvių kalba. 
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