ČEKIJA: ADRŠPACHO UOLOS- KARLŠTEINAS- PRAHA
Programa:
1 diena. 02.00val. išvykimas iš Šiaulių. Kelionė Lietuvos– Lenkijos keliais iki Nachodo (1050km).
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Pusdieniui vykstame į Adršpachą (35 km)- “Uolų miestu” vadinamąsias
Adršpacho uolas Čekijoje. Viešam lankymui jos atidarytos tik XVIIIa vid., žemėlapyje atsidūrė tik
1789 m. Įspūdingos į dangų šokančios sienos stebina viskuo: ir forma, ir spalva, ir nuotaika. Lyg iš
pasakos: čia sustojo uolomis virtę nykštukai, įsimylėjėliai, Giljotinos bokštai, lokiai, indėnai ir dievaitarsi didelis, dingęs pasaulis.. Siauri tarpekliai tarp stačių uolų čia beveik nemato saulės spindulių.
Givybe čiurlena tik šaltiniai.. Kasoje į Adršpacho uolų parką nusiperkame bilietus*. Pasirenkame
maršrutą, kurie čia žymimi lyg kalnų takai- skirtingomis spalvomis, pamažu leisimės į uolų miestą.
Kiekviena uola turi vardą, kuris išrinktas neatsitiktinai- pagal formas, panašumus.. Tarp uolų krenta
Mažasis ir Didysis kriokliai. Tarp uolų įrengta koplyčia žuvusiems čekų kalniečiams. Vietinė
atrakcija- pasiplaukiojimas ežeriuku* tarp uolų.
Toliau, važiuojame į vieną gražiausių ir populiariausių pasaulyje pilių- Karlšteino pilį* (178 km).
Karališkoji Karlšteino pilis slepiasi kalvotose, miškais apaugusiose Prahos apylinkėse. Pilis buvo
pastatyta XIVa pagal XI-XII a gotikinių pilių pavyzdį. Pastatė ją Čekijos karalius Karolis IV
Liuksenburgietis. Ši pilis ilgus metus saugojo karališkąsias brangenybes ir šventąsias relikvijas.
Gražiai įrengtose salėse išvysite Čekijos karalių karūnos brangenybių kopijas, 80 m gylio gręžinį iš
kurio buvo semiamas vanduo. Pilies viduje yra Šventojo Kryžiaus koplyčia- pati brangiausia ir
labiausiai saugoma pilies vieta su paauksuotomis sienomis, brangiausias paveikslais (Pastaba. į ją
patekti sunku, įleidžiamatik po 12 lankytojų!). Pilies papėdėje įsikūrusiame restoranėlyje galėsite
papietauti, paskanauti kepto sūrio.
Keliaujame į Prahą. Pageidaujantys galės pasiplaukioti Vltavos upe , pasigrožėti naktinės Prahos
panorama ir pavakarieniauti*. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Ekskursija po Prahą, aplankant buvusią princų , karalių rezidenciją- Prahos
Hradą* ir milžinišką Šv.Vito katedrą*, kurioje saugomos Bohemijos karaliams priklausančios
brangenybės. Eidami “karališkuoju keliu“ gėritės vaizdingąja Mala Strona ir didinga barokine šv.
Mykolo bažnyčia , 1357m pastatytu Karolio tiltu, kuris iki 1741m buvo vienintelis tiltas per Vltavos
upę, senamiesčio aikštėmis, pieštais namų fasadais bei namų ženklais, XVa įrengtu astronominiu
Rotušės laikrodžiu, kas valandą pritraukiančiu minias turistų bei seniausiais miesto vartais- Parako
bokštu, kuriame kadaise buvo saugotas parakas ir buvo įsikūrusi varpų liejykla. Laisvas laikas
Prahos senamiestyje.
Vakare išvykstame į Nachodą (150 km). Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė Čekijos- Lenkijjos keliais į Lietuvą (1050 km). Vakare

sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina- 185 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei-turistinės klasės 49 v.autobusas;
*Kelionės vadovas -gidas Ekskursinė programa;
*2 nakvynės su pusryčiais Nachode turistinės klasės viešbutyje;
*1 nakvynė su pusryčiais Prahoje;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje (Lenkijos ir Čekijos valiuta 1Eur ~4PLN, 1Eur ~25 CZK):
*Adršpacho uolos- 120CZK, vaikams, senjorams- 70 CZK;
*Adršpachas, pasiplaukiojimas laiveliu po ežerą- 50CZK;
*Karlšteino pilis- 320 CZK, vaikams, studentams senjorams- 230 CZK, iki 6m-nemokamai;
*Restoranas prie Karlšteino pilies, pietūs- (pagal pasirinkimą);
*Praha. Plaukimas laivu Vltavos upe- 625 CZK;
*Praha. Hradas- 350 CZK, vaikams, senjorams- 175 CZK;
*Šv. Vito katedra-350 CZK, vaikams, senjorams- 175 CZK;
*Audiogido sistemos nuoma (esant galimybei)- 2 Eur/ para.
Pastaba. Kelionės programa, objektų lankymo tvarka , skaičius ir kainos gali keistis.
Informacija, registracija, tel.: 8 41 399544, +370 670 88723, vadybininkas Rokas.
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