TARTU – AHHAA MOKSLO CENTRAS
Programa:
Išvykimas iš Lietuvos 00.00 val. Kelionė per Lietuvą, Latviją, Estiją. Atvykimas į Tartu – seniausią
miestą Baltijos šalyse (autobusas Tartu stovės 9 val.). Ekskursija po Tartu senamiestį: Rotušė,
universitetas, observatorija, Domo katedros griuvėsiai, angelų ir velnių tiltai, Tėvo ir sūnaus,
Barklajaus de Toli, Dviejų Vilde paminklai. Lankomas vienintelis Baltijos šalyse mokslo populiarinimo
centras AHHAA*. Centras supažindins Jus su intriguojančiu mokslu ir technologijomis. Čia viskas
kitaip nei įprastuose muziejuose, t.y. taikoma visiškai kitokia taisyklė: lieskite viską, ką norite,
išbandykite viską patys, čia niekas nėra draudžiama! Apie 3000 kvadratinių metrų dydžio parodų
salėje siūlomi visai šeimai įdomūs eksponatai. Derinant specialiuosius efektus ir erdvinį vaizdą,
sukuriama neįtikėtina, kvapą gniaužianti realybės iliuzija. Čia lankytojams siūloma milžiniška
energijos mašina (Niutono obelis), ypatingos technologijos Hobermano sfera, nuotykių liftas į žemės
gelmes, didelis skruzdėlynas, mini laboratorijos, vaikų birža, mokslo parduotuvės ir daug kitų įdomių
dalykų. Pagal galimybę, apsilankysime ypatingame sferiniame planetariume, kur galima stebėti
milijonus žvaigždžių ir žiūrėti filmus apie kosmosą. Apskritame žvaigždžių teatre su visata padeda
susipažinti Japonijos išradėjo Takayuki Ohiro sukurtas projektorius „Megastar“ – pamatysite net
mažiausias Paukščių Tako žvaigždes. Ohiro išradimas, kaip pasaulyje daugiausiai žvaigždžių
aprėpiantis projektorius, įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Kelionė per Estiją, Latviją. Naktį
sugrįžimas į Lietuvą.
KELIONĖS KAINA -26 €/žm.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*kelionės vadovas,
• kelionė turistinės klasės autobusu,
• apžvalginė ekskursija po Tartu,
• kelionės dokumentų sutvarkymas.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
• (*) – mokami objektai. Turistas moka pats kelionės metu. Mokamų objektų kainos gali keistis.
– *AHHAA mokslo centras – ~ 8 -12 €;
• medicininių išlaidų draudimas kelionės metu – 2,5 €/žm.;
• asmeninės išlaidos.
Pastabos:
• ekskursinių objektų lankymo tvarka ir mokamų objektų bilietų kainos gali keistis,
• kelionės vadovas ekskursijų muziejuose ir bažnyčiose neveda.
INFORMACIJA tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita,Virginija

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

