PRAMOGINĖ KELIONĖ Į ESTIJĄ: PAIDĖ – AKSI –
TARTU, MOKSLO CENTRAS „AHHAA“
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimas 5.00 val. – aikštelė Gegužių gatvėje, prie
PC “Akroplis“, 05.15 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė per Lietuvą, Latviją, Estiją – į Paides miestelį, į laiko centrą „WITTENSTEIN“. Laiko
centre „Wittenstein“ įrengtame 42 m aukščio Livonijos ordino tvirtovės bokšte aplankysite
istorijos muziejų*. Muziejus kviečia sėsti į laiko mašiną: kildami didžiuliu liftu, keliausite
per epochas, galėsite ne tik stebėti, bet ir dalyvauti istoriniuose įvykiuose…
Iš Paidės keliaujame link Tartu. Pakeliui užsukame į Aksi kaimą, kur yra įdomus, modernus
ledynmečio muziejus. Muziejus yra išsidėstęs per 3 aukštus su mokomosiomis ir
pramoginėmis ekspozicijomis, įspūdinga garso ir vaizdo medžiaga bei neįprastais
eksponatais.
1 aukštas. Čia pamatysite realaus dydžio ledynmečio laikotarpyje gyvenusius gyvūnus – mamutą,
elnią, urvinį liūtą, šiaurės meškas ir kt. Muziejuje galima pažiūrėti ir interaktyvų filmuką.
Organizuojami žaidimai, kad geriau pažinti ledynmečio laikotarpį.
2 aukštas . Pamatysime ledynmečio pėdsakus Estijoje.
3 aukštas. Čia pamatysime žmogaus vaidmenį klimato pokyčiuose.
Po ekskursijos važiuojame į Tartu. Įsikuriame viešbutyje „Aleksandri“. Jei pageidausite,
galėsite apsilankyti vandens pramogų parke „Aura“*.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Tartu senamiestį. Aplankomi žymiausi objektai:
Toomemagi kalva, Katedros griuvėsiai, Rotušės aikštė, Tartu universiteto komplekas…
Po ekskursijos Tartu senamiestyje, vykstame į mokslo centrą „AHHAA“. Centras – tai ne
muziejus, čia patraukliu būdu susipažįstama su naujausiais ir įdomiausiais mokslo atradimais. Čia
mokslas žaismingai susilieja su nuotykiais, įspūdžiais, įgytomis žiniomis ir žada daug staigmenų,
naujų patirčių… Didžioji dalis eksponatų yra interaktyvūs, todėl viską galėsite išbandyti patys: minti
dviratį ištemptu lynu arba specialiuose krėsluose kilti į 30 m aukštį ir kristi laisvuoju kritimu, taip
pat paklaidžioti veidrodiniame labirinte. Centras turi planetariumą*, eksperimentinį teatrą,
dirbtuves*, kavinę, kur prieš kelionę į namus galėsite papietauti*.
Apie 17 val. išvykstame iš Tartu. Kelionė per Estiją, Latviją – į Šiaulius.

KELIONĖS KAINA – 72 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*2 nakvynė viešbutyje su 1 pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Paidė, laiko centras „Wittenstein“ 5 – 3 €. Bilietas, gidas lietuvių kalba – 30 €/grupei.
*Aksi Ledynmečio muziejus 8 – 5 €. Bilietas, gidas lietuvių kalba.
*Tartu vandens pramogų parkas „Aura“ (www.aurekeskus.ee).
*Tartu. Mokslo centras „AHHAA“, Bilietas – 10 €.
*Tartu mokslo centro Planetariumas – 4 €.
*Taru mokslo centro dirbtuvės- 3 €.
*Tartu mokslo centro kavinė, pietūs – pagal pasirinktą meniu.
Pastaba. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda. Visi, vykstantys į kelionę, turi
turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Kelionių centre galima įsigyti sveikatos draudimo kelionei
polisą*.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841 525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2018 09 29-2018 09 30
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 72 €
Keliones ID: KC4I180929

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

