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        10 DIENŲ KELIONĖ Į RIMINI 

 (autobusu) 

Kelionės vadovas ir gidai kalbės lietuvių kalba, jei susirenka grupė! 

2018.09.15-24 

          KELIONĖS PROGRAMA 

1 diena 

 

 Išvykimas iš Kauno/Vilniaus/Marijampolė. 

 Kelionė per Lietuvos ir Lenkijos teritoriją. 

 Atvykimas ir apgyvendinimas viešbutyje. 

 Nakvynė viešbutyje. 

 

2 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Išsiregistravimas iš viešbučio. 

 Tęsiame kelionę ir vykstame į Austrijos 

sostinę Vieną. 

 Vienoje praleidžiame ~9 val. 

 Ekskursija pėsčiomis po miestą. 

 Po ekskursijos laisvas laikas. 

 Vykstame link Italijos (Rimini). 

 Naktis autobuse. 

Viena laikoma vienu iš nuostabiausių Europos 

miestų. Mieste puikiai dera imperatoriškoji 

architektūra su ultramoderniais pastatais. 

Pirmą kartą apsilankius Vienoje šis derinys 

palieka neišdildomą įspūdį. Ir visada, kai Jūs 

būsite Vienoje, jausitės kaip didžiulėje 

šventėje. 

 

3 diena 

 Atvykstame į Rimini. 

 ~14:00 registracijos pradžia į viešbutį. 

 Laisvas laikas prie jūros. 

 Poilsis. 

 Pageidaujantiems viešbutis siūlo vakarienę 

už papildomą mokestį. 

 Nakvynė viešbutyje. 

Riminis, išsidėstęs Emilijos-Romanijos regione, 

dažnai vadinamas Adrijos jūros perlu. Ilgi 

smėlėti paplūdimiai, nuostabus Viduržemio 

jūros klimatas, skanus maistas, turtinga 

kultūra ir draugiška atmosfera į šį Italijos 

kurortą kasmet privilioja tūkstančius turistų. 

Kelionių organizatorius apgyvendina 

keliautojus pagal sistemą FORTŪNA 3*, 

kuomet viešbutis sužinomas tik gavus kelionės 

atmintinę (2 – 3 dienos iki kelionės pradžios). 

Ši apgyvendinimo sistema garantuoja 3* 

viešbučio tipą pagal tos šalies vertinimą.  

 

4 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Poilsis prie jūros. 

 Antroje dienos pusėje ekskursija po Rimini 

ir Sant Arkandželo miestelius. 

 Po ekskursijos laisvas laikas Sant 

Arkandželo miestelyje. 

 Sugrįžtame į viešbutį. 

 Pageidaujantiems viešbutis siūlo vakarienę 

už papildomą mokestį. 

 Nakvynė viešbutyje. 

Romanija - pati svetingiausia Italijos sritis. 

Prieš du tūkstančius metų čia suplaukdavo 

laivai iš visos Viduržemio jūros, o viduramžiais 

susirinkdavo maldininkai iš visos Europos. Na, 

o mūsų laikais čia ilsisi milijonai turistų iš viso 

pasaulio. Mažai kas žino, kad Rimini - pačiame 

populiariausiame Romanijos mieste - be pliažų 

ir viešbučių yra pati seniausia romėnų triumfo 

arka, pirmoji miesto biblioteka ir pirmoji 

Renesanso epochos šventovė. Ne kiekvienas 

Riminio gyventojas žino, kad jų mėgiamam 

Tiberijaus tiltui 2014 m. sukako 2000 metų, o 

pagrindinėje miesto gatvėje gyveno ir mokėsi 

daugiausia titulų turintis XX a. režisierius 

Federikas Felinis. 

Santarkanželo di Romania - žavus miestelis, 

esantis 10 km į vakarus nuo Riminio. Jame 

gyvena 21 000 gyventojų. Per miestą teka dvi 

upės: Uzo ir Mareka.  Čia saugomos senosios 

tradicijos ir miesto savitumas. Istoriniame 

centre nuolatos verda gyvenimas. Tvarkingi 

namai, nuostabūs restoranai ir barai, siauros 
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gatvelės, vedančios į aikštes, kurių pagrindinė 

vadinama Ganganelio aikšte. Miestas taip pat 

turistus traukia ir gausybe savo įžymybių: 

Ganganelio Triumfo Arka, katedra, senieji 

miesto vartai, Etnografijos muziejus, Istorijos 

ir Archeologijos muziejus, paslaptingi tufo 

(vulkaniniai) urvai - tai dar ne visas įžymybių, 

kurias vertėtų pamatyti, sąrašas. Pati seniausia 

miesto dalis yra ant Jupiterio kalvos šlaito. Čia 

gerai matosi išlikę viduramžių kaimo 

įtvirtinimai, ant kurių iškilusi Malatestos 

tvirtovė nuo XIV a. 

5 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Poilsis prie jūros. 

 Antroje dienos pusėje ekskursinė išvyka į 

San Mariną ir San Leo. 

 Ekskursija po San Mariną. 

 Po ekskursijos laisvas laikas. 

 Sugrįžtame į viešbutį. 

 Pageidaujantiems viešbutis siūlo vakarienę 

už papildomą mokestį. 

 Nakvynė viešbutyje. 

Šalia Riminio esantis San Marinas - pati 

seniausia Europoje respublika, kurios valdymo 

struktūra  įtraukta į UNESCO. Kasmet šalį 

aplanko 500 000 turistų, kurie čia gali 

pasimėgauti įžymiaisiais San Marino likeriais, 

apsipirkti vietinėse krautuvėlėse ir įsitikinti, 

kad San Marinas ne veltui vadinamas Europos 

balkonu, mat nuo 700 m aukščio kalvos  

atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai. Būtent į 

San Mariną suvažiuoja maldininkai iš viso 

pasaulio, tarp jų Romos popiežiai ir stačiatikių 

šventikai, kad aplankytų respublikos įkūrėjo 

Šv. Marino palaikus. 

San Leo miestas primena uolėtą salą, kurioje 

galima pamatyti įspūdingus architektūros 

paminklus. Jau XV amžiuje San Leo miestelyje 

buvo pastatyta neįveikiama tvirtovė.  Šioje 

tvirtovėje buvo įkurtas popiežiaus kalėjimas, 

kuriame kalėjo žinomas grafas Cagliostas. 

Miestelio centre yra aikštė su bažnyčia, o taip 

pat romaninio stiliaus katedra. San Leo 

miestelio architektūra apibūdinama kaip 

klasikinio pavyzdžio karinė architektūra. 

6 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Laisva diena prie jūros. 

 Pageidaujantiems siūlome ekskursinę 

išvyka į Romą ir Vatikaną (įėjimo 

bilietus apmoka pats keliautojas). 

 Po ekskursijos laisvas laikas (jei po 

ekskursijos liks laiko). 

 Sugrįžtame į viešbutį. 

 Labai vėlai sugrįžtame į viešbutį. 

 Nakvynė viešbutyje. 

Roma - Italijos sostinė ir labiausiai turistų 

lankomas miestas Europoje. Roma - 

pagrindinis politinis, kultūrinis, ekonominis 

šalies centras, vienas iš seniausių ir istoriniais 

bei kultūriniais paminklais turtingiausių 

pasaulio miestų. 

Vatikanas - miestas muziejus po atviru 

dangumi, išsidėstęs pačioje Italijos sostinėje 

Romoje. Jo plotas vos 0,44 kv. km. Tai miestas 

- valstybė, kuri buvo įkurta 1929 m. vasario 11 

d. abipusiu susitarimu tarp liuteronų ir Romos 

katalikų bažnyčių bei Italijos vyriausybės. 

Vatikane pastatytos visų buvusių popiežių 

rezidencijos, kurių interjeras ir eksterjeras 

prikausto dėmesį ir sukelia žavesį. Čia 

kiekviename žingsnyje išvysite vis naują 

miesto įžymybę. 

7 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Laisva diena prie jūros. 

 Pageidaujantiems viešbutis siūlo vakarienę 

už papildomą mokestį. 

 Nakvynė viešbutyje. 

 

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


 
 
 

 

UAB „Interlux travel“, Tel. 8 5 2736835, mob. +370 650 51568, el. p. info@intertravel.lt, Palangos g. 4, 
Vilnius    www.intertravel.lt  

 

8 diena 

 Pusryčiai viešbutyje. 

 Išsiregistravimas iš viešbučio Rimini. 

 Vykstame link Venecijos. 

 Papildomas mokestis įvažiuojant į Venecijos 

regioną (5 €/asm. privalomas visiems 

keliautojams). 

 Laiveliu plaukiame iki Venecijos centro 

(papildomas mokestis 15 €/asm. – 

pirmyn ir atgal). 

 Ekskursija po Venecijos centrą. 

 Po ekskursijos laisvas laikas. 

 Pageidaujantiems siūlome kruizą po 

Venecijos įlanką aplankant 2 žymiausias 

salas (papildomas mokestis 22 €/asm.) 

 Tęsiame kelionę ir vykstame link Lenkijos. 

 Naktis autobuse. 

Venecija – šiaurinėje Italijos dalyje įsikūręs, 

lyg vandens paviršiumi sklendžiantis miestas, 

iš tiesų pastatytas ant 118 salų, kurias 

tarpusavyje jungia 400 tiltų. Ne tik italai šį 

pasakų miražą vadina miestu-muziejumi.  

Žengiant per miestą kiekviename žingsnyje 

dygsta praėjusių amžių architektūros šedevrai, 

paminklai ir kiti dėmesio verti objektai. 

Apžiūrėsite žymųjį Auksinį tiltą, Atodūsių tiltą, 

Naujųjų ir Senųjų Prokuracijų pastatus, Venir 

de Leoni rūmus, Dožų rūmus, biblioteką, 

Laikrodžio bokštą, Kampanile varpinę, 

milžinišką ir įspūdingą Arsenalo kompleksą, 

Švč. Marijos Sveikatos baziliką, bažnyčią Santa 

Maria Gloriosa dei Frari, turgaus gatvę 

Merceria. Dauguma Venecijos gatvelių ir 

kanalų tokie siauri, kad į abi sienas galima 

lengvai įsiremti rankomis, o pačių pastatų 

aukštis kartais siekia 7 aukštus. 

 

Aplankysite 2 žymiausias salas – stiklo 

dirbiniais garsėjanti Murano sala bei 

raibuliuojanti spalvingais žvejų nameliais 

Burano sala. 

Kelionę pradėsite nuo salos, kurioje nuo pat 

XXIII amžiaus iki šių dienų dirba meistrai, iš 

stiklo formuojantys tikrus meno kūrinius. 

Aplankysite Murano muziejų, kuriame savo 

akimis galėsite sekti kiekvieną Venecijos stiklo 

gimimo ir pramonės plėtros etapą, o vėliau 

pasivaikščiosite salos gatvelėmis, aplankysite 

parduotuvėles, kuriose galėsite įsigyti rankų 

darbo Murano stiklo dirbinių, laikomų tikru 

itališkos estetikos sinonimu. 

 

Iš Murano salos persikelsite į Burano salą, 

garsėjančią savo spalvingais namais, bet kokiu 

oru saloje kuriančiais neįtikėtinai saulėtą ir 

šventišką nuotaiką. Anot legendos, žavingas 

žvejų kampelis savo spalvas įgijo kiekvienai 

žmonai išdažius savo namelį vis kita spalva, 

todėl vyrai savo ryškios spalvos namą 

galėdavo matyti plaukiodami ir žvejodami 

Venecijos lagūnoje iš labai toli. Dabar Burano 

namai traukia turistus mėgautis šios ypatingos 

vietos žavesiu. 

9 diena 

 Atvykstame į Lenkiją.  

 Registracija viešbutyje. 

 Poilsis. 

 Nakvynė viešbutyje. 

 

10 diena 
 Pusryčiai viešbutyje. 

 Kelionė per Lenkijos teritoriją. 

 Naktį/paryčiais atvykstame į namus. 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

 Kelionė autobusu. 

 Kelionės vadovo paslaugos. 
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 2 nakvynės viešbutyje Lenkijoje (dviviečiuose kambariuose) su pusryčiais. 

 5 nakvynės viešbutyje Italijoje, 3* viešbutyje Rimini Fortūnos sistema (dviviečiuose kambariuose) su 

pusryčiais.  

 Ekskursija Vienos mieste  

 Ekskursinė išvyka į Rimini ir Sant Arkandželo  

 Ekskursinė išvyka į San Mariną ir San Leo 

 Ekskursinė išvyka į Romą ir Vatikaną 

 Ekskursinė išvyka į Veneciją (apmoka pats keliautojas 15 €/asm. privatus laivelis+5€/asm. 

įvažiavimo į Veneciją mokestis) 

 Kelionės dokumentų sutvarkymas.  

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

 Turisto mokestis Rimini kurortui – 1,5 €/asm./1 diena (privalomas kiekvienam keliautojui). 

 5 vakarienės viešbutyje (Rimini) 35€/asm. (vykstantiems į Romą ir Vatikaną 4 vakarienės – 28 

€/asm.) 

 Kruizas po Venecijos lagūną – 22€/asm. 

 Įėjimo bilietai į mokamus objektus. 

 Viešojo transporto bilietai. 

 Jei keliaujate vienas, tuomet bus už kambarį papildomas 140€/asm. mokestis.  

Pastabos: 

 Kelionei reikia paso arba asmens tapatybės kortelės galiojančios ne trumpiau nei 3 mėnesius po 

kelionės grįžimo. 

 *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. 

 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. 

 Ausinukai ekskursijoje mokami papildomai (1 ekskursija ~2€/asm.).  

 Kelionės vadovas gali keisti programos eigą. 

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