GĖLIŲ PARADAS OLANDIJOJE
Programa:
1diena (04.18). Apie 00:30 išvykimas iš Klaipėdos. Išvykimas iš Šiaulių – 01.00 Varpo g.
aikštelė šalia Valstybinės kolegijos. 01.15 – aikštelė Gegužių g. PC Akropolis (Šiauliai).
Kelionė –Lietuva –Lenkija. Atvykstame į Lenkijos –Vokietijos pasienį. Nakvynė viešbutyje.
2diena (04.19). Pusryčiai. Atvykstame į Berlyno miestą. Vykstame aplankyti “Pasaulio sodą” *
Berlyne, kuris atidarytas 1987 m Berlyno Marzahn rajone, ”Pasaulio sodai” užima 23 ha plotą 2017
m baigta šio sodo renovacija. Dabar sodas jau užima 47 ha plotą ir eksponuojama dešimties pasaulio
sodų tradicijų menas. Didžiausias šiame parke kinų”Mėnulio sodas”. Viskas šiam sodui atgabenta
iš Kinijos ir padaryta Kinijos dvasia.
2003 m atidarytas japonų “Drauge tekančių vandenų“ sodas, kurį kūrė japonų kraštovaizdžio
dizaino specialistai. 2003 m gruodį buvo atidarytas dar vienas Balio “Trijų harmonijų ” sodas,
kurį Berlynui padovanojo Indonezijos sostinė. Ketvirtas sodas -rytų “Keturių srovių” sodas
sukurtas dizainerių iš Maroko. 2006 m buvo atidarytas dar vienas sodas – Pietų Korėjos “Keturių
srovių” sodas. Paskutinis elementas, kuriuo buvo papildytas “Pasaulio sodas” yra
“Krikščioniškasis sodas” .
Be atskirų valstybių sodų parke daug fontanų, įvairios augmenijos, labai miela pasakų herojų alėja …
Tęsiame kelionę link Amsterdamo. Nakvynė viešbutyje netoli Amsterdamo.

3diena (04.20). Pusryčiai viešbutyje. Važiuojame į Amsterdamą. Atvykus- ekskursija po
Amsterdamą laiveliu* ir pėsčiomis aplankant Dam (Rotušės) aikštę su Laisvės paminklu, Singel
kanalo gėlių turgų, Karalų rūmus, Naująją bažnyčią kur karūnuojami Olandijos monarchai,
”Raudonųjų žibintų” kvartalas. Laisvas laikas .Pageidaujantys gali aplankyti Van Gogo *, Madam
Tiuso muziejus *.
Nakvynė viešbutyje prie Amsterdamo.
4diena (04.21) Pusryčiai. Vykstame stebėti GĖLIŲ PARADĄ, kurio maršrutas vingiuoja 40 km
nuo Nordvijko iki Harlemo. Nepakartojamos gėlių kompozicijos, puokštės, floristų fantastiški kūriniai
.Apipintos skintomis pavasario gėlėmis atgyja didžiulės metalinės konstrukcijos, vaizduojančios
įvairius pasakų personažus, gyvūnus, muzikos instrumentus …filmų herojus. 2018 m parado tema
“Kultūra”. Aplankome Koikenhofą*-32 ha ploto anglišką parką, kurį 19 amž aplink Teylingeno
rūmus įrengė kraštovaizdžio arcitektas Janas Davidas Zocheris .

Vykstame nakvynei Bremeno link. Nakvynė viešbutyje.
5diena (04.22) Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Bremeną. Aplankome Turgaus aikštę ir joje
esantį didžiulį Rolando paminklą – miesto laisvės ir teisės simbolį, miesto rotušę, garsiųjų Bremeno
muzikantų skulptūrą, legendomis apipintą Šv.Petro katedrą. Pasivaikštome jaukia Biottcher gatve,
spalvingu “Sniuro” kvartalu.
Vykstame į Celę-viduramžių dvasią išsaugojusį Šiaurės Vokietijos miestelį.1292 m įkurtoje
Celėje yra 650 saugomų pastatų. Kiekvienas jų nepakartojamas nei spalva nei dydžiu, nei dekoro
elementais. Miestas turi gražų senamiestį su šimtas fachverko pastatų. Miestas 14-17 amž buvo
Braunšveigo -Liūneburgo hercogų rezidencija. Šiandien Celėje didžiausias pasididžiavimas yra
hercogo rūmai* su nuostabiu parku…
Vykstame nakvynei į viešbutį Vokietijos ir Lenkijos pasienyje. Nakvynė viešbutyje.
6diena (04.23) Pusryčiai viešbutyje Kelionė Lenkija -Lietuva. Vėlai vakare sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA 350Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa
*5 nakvynės viešbutyje su pusryčiais
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE
*Berlynas “Pasaulio sodas” Bilietas į sodą 7-3Eur; sodas + Lyno keltuvas 9.90-5.50Eur
*Amsterdamas. Plaukimas kanalais 10-15Eur
*Koikenhofas. Bilietas 17-9Eur
*Cele pilis -7Eur
*Amsterdamas. Madam Tiuso muziejus (pageidaujantiems) -20Eur; grupinis (esant virš 10 asmenų)
17.25Eur
*Amsterdamas. Van Gogo muziejus (pageidaujantiems) -17 Eur
*Sveikatos draudimas (pageidaujantiems) – 5Eur

Pastaba. Lankomų objektų skaičius eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis kelionių
vadovas ekskursijų muziejuose neveda
INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

