CENTRINĖS KROATIJOS RIVJERA
Programa:
BRNO – GRACAS – STARYGRAD PAKLENICA – PAKLENICOS NACIONALINIS
PARKAS – ŠIBENIKAS – ZADARAS – KRKA NACIONALINIS PARKAS –
KORNATI SALŲ NACIONALINIS PARKAS – PLITVICOS EŽERŲ NACIONALINIS
PARKAS
1 diena. 02.00 išvykimas iš Lietuvos. Kelionė Lietuvos, Lenkijos, Čekijos keliais iki pietų Moravijos
sostinės – Brno miesto. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Tęsiame kelionę per Čekiją, Austriją. Sustojimas Austrijos Štrijos
regiono sostinėje – Graco mieste. Gracas – tai antras pagal dydį Austrijos miestas išsidėstęs prie
Muros upės. Graco senamiestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Daug gražių ir
įdomių lankytinų vietų traukia keliautojus sustoti Grace, pažinti šio miesto istoriją ir architektūros
vertybes, kurios čia stovi jau daugelį amžių.
Ekskursija pėsčiomis. Pamatysime 15 amžiuje statytą gotikinę katedrą ir šalia Šv.Kotrynos bažnyčią
ir mauzoliejų (17 amž). Aplankysime centrinę miesto aikštę, kurią supa įspūdingai dekoruoti
viduramžių laikų pastatai ir rotušė. Laisvas laikas. Pageidaujantys gali pakilti (laiptai, liftas,*
funikulierius*) į Pilies kalną prie Laikrodžio bokšto. Nuo kalno atsiveria nuostabi miesto panorama.
Tęsiame kelionę per Slovėniją į Kroatiją. Vakare atvykstame į Starigrad Paklenicą-kurortą
prie Adrijos jūros. Grupę sutinka mūsų žemietė -kuršėniškė, mūsų partnerė Rima
Steponkutė -Koič. Nakvynė apartamentuose privačiame sektoriuje.

3diena. Laisvas laikas poilsiui prie jūros. Pageidaujantys gali aplankyti Velibit kalnus Paklenicos
Nacionaliniame parke. Žygis pėsčiomis*. Eisime kalnų takeliais, grožėsimės nepakartojamais
kalnų vaizdais. Eisime(5km) iki Lugarska Kuča (Miško namelis) arba Ramici vietovės, kur anksčiau
gyveno žmonės (7 km).
Mažas piknikas kalnuose (7-10Eur). Leidžiamės žemyn. Pakeliui sustojame pasigrožėti įspūdingais
vaizdais į jūrą.
Nakvynė apartamentuose privačiame sektoriuje.

4diena. Laisvas laikas poilsiui prie jūros arba ekskursija. Gražiausia Kroatijos upė vadinama
Krka, kurios vardu pavadintas nacionalinis parkas. Šios upės žemupyje ir vidurupyje yra net

septynios grupės įspūdingų krioklių, kurių bendras kritimo aukštis viršija 240 m.
Vykstame į KRKA Nacionalinį parką, kuris stebina vandens stebuklais*.
Netoli nuo Krka žiočių yra šimtmečius egzistuojantis miestas – Šibenik. Miestas įkurtas
pačių kroatų 11 amžiuje. Pažintį su miestu verta pradėti nuo pagrindinės miesto įžymybės –Šv.
Jokūbo katedros. Ši katedra svarbiausias renesanso epochos statinys visoje Kroatijoje. Katedros
vidus nėra toks įspūdingas kaip išorė. Katedra 2000 m įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Ekskursija po Šibenik su vietiniu gidu*. Šibeneke jaučiama senovės dvasia ir ypač aplankius
Šibeniko tvirtoves. Įsigiję bilietą* bus galima aplankyti 2 tvirtoves. Pagrindinė ir labiausiai verta
dėmesio – Šv. Mykolo tvirtovė. Tvirtovė pastatyta ant 60 metrų aukščio kalvos. Pasiekę tvirtovės
viršų galėsite pasigrožėti kvapą gniaužiančiais miesto, Šibeniko senamiesčio, Adrijos jūros
bei įlankos vaizdais.
Apsilankę Šubicevaco tvirtovėje galėsite daug sužinoti apie miesto istoriją, paragauti vietos maisto ir
įsigyti suvenyrų…
Vykstame į etnografinį kaimelį, aplankome etnografinį muziejų, skanaujame vytintą kumpį,
degustuojame 3 rūšių vyną, rakiją..
Nakvynė apartamentuose privačiame sektoriuje.

5diena. Laisvas laikas poilsiui prie jūros arba ekskursija. Vykstame į Zadarą. Miestas įsitaisęs
vaizdingoje Kroatijos pakrantėje ant romėnų griuvėsių. Romėnų palikimas Zadare -miesto
išplanavimas likęs iki šių dienų. Viduramžiais Zadare buvo įrengta svarbi Bizantijos laivyno bazė. Su
vietiniu gidu išvyka laivu Kornati salų nacionalinį parką* –Adrijos jūros perlą. Tai didžiausias
salynas Adrijos jūroje (150 salų -300kv.km teritorija). Plaukioti tarp Kornati salų nuostabu. Visos jos
savaip nuostabios ir įdomios.. Išvykos metu laivo kapitonas pakvies pietų. Vaišinsitės kepta
žuvimi, kroatišku vynu…Grįžtame į Zadarą-vieną didžiausią Dalmatijos regiono ir seniausią visos
Kroatijos miestą. Zadare aplankome 16 amžiuje statytus miesto vartus, kuriuos puošia Venecijos
valdžios simboliai. Už vartų bus galima pamatyti išlikusius sienos likučius bei išvadavimo aikštę,
kurios vidury -romėnų kolona. Bablja Kula bokšto papėdėje išlikę 5 fontanai. Aplankome Liaudies
aikštę, kur buvo viduramžių epochos centras. Aikštėje stovi miesto rotušė, miesto sargybos namai,
renesansinė Miesto lodžija. Aplankome Forumą-senovės romėnų aikštę ŠvDonato bažnyčią (9 amž).
Ekskursija po Zadaro miestą:Šv.Donato bažnyčia (9 amžius )-bizantinės architektūros perlą ..
Vakare galėsite palydėti saulę kitaip -grojant jūros vargonams, kai muzika sukuria jūra ir
vėjas …
Nakvynė apartamentuose privačiame sektoriuje.

6diena. Ryte paliekame kurortą Starygrad Paklenicą. Keliaujame link Čekijos. Pakeliui sustojame ir
aplankome UNESCO saugojamą Nacionalinį parką PLITVICOS EŽERAI.* Šis Nacionalinis parkas
tai gamtos stebuklas Plitvicos ežerų Nacionalinį parką sudaro 16 ežerų susijungiančio įvairaus
dydžio kriokliais. Ežerai skirtingame aukštyje , o vanduo – įvairiausių žalių ir mėlynų atspalvių ….
Tęsiame kelionę iki Čekijos miesto Brno. Nakvynė viešbutyje
7diena Pusryčiai viešbutyje Kelionė per Čekiją ,Lenkiją į Lietuvą Vėlai vakare grįžtame į namus .

KELIONĖS KAINA (apsistojant dviviečiame kambaryje): 290Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas (autobusas 44 -49 v)
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa
*Kelionės organizavimo paslauga
*2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje Brno mieste
*4 nakvynės Starigrad Paklenicoje apartamentuose privačiame sektoriuje
Papildomos išlaidos:
*Sveikatos draudimas kelionei apie 6Eur (iki 65m)
*Žygis pėsčiomis į Velibit kalnus. Kelionės vadovas 5.50Eur /žm. Piknikas kalnuose :4.5 Eur (pupelių
sriuba ) Dešrelės 4.5Eur, Guliašas 9Eur
*Šibenik, miesto gidas 70Eur/grupei. Šibenik Bilietas į pilį (kaina tikslinama)
*Zadaro miesto gidas 60Eur grupei
*Kornati salyno gidas 100Eur grupei, plaukimas su pavalgymu 38Eur /žm
*KRKA nacionalinis parkas. Bilietai 55 HRK
*Paklenicos Nacionalinis ežerų parkas. Bilietas 40HRK (apie 5.50Eur )
*Šibenikas tvirtovės -Bilietas 50HRK
*Kurorto mokestis, oro kondicionieriaus mokestis, maitinimas.

Pastaba: Lenkijos valiuta 1 Eur -4PLN, Lenkijoje higienos reikmėms turėti apie PLN, pavalgymui
apie 20-40PLN.
Čekijos valiuta – krona 1Eur 25 CZK. Pietūs Čekijoje apie 200-300CZK, kava 25-30CZK
Austrijos valiuta -Euras. Austrijoje pietūs 15-20Eur, kava arbata 2-4Eur
Kroatijos valiuta- Kunas -HRK 1Eur -7HRK Kroatijoje pietūs 35-100HRK, taurė vyno ar alaus
20-40HRK, kava, arbata 10-20HRK
Lankomų objektų skaičius, kainos ir eiliškumas gali keistis.
Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

INFORMACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė
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Datos: 2019 09 23-2018 09 29
Trukme: 7d6n
Kaina: 290 €

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

