ISPŪDINGAS SAVAITGALIS JUODKRANTĖJE. KELIONĖ
KLAIPĖDA–JUODKRANTĖ–KLAIPĖDA LAIVU
“FARELLE”
Programa:
Juodkrantė – arčiausiai Klaipėdos esanti Kuršių Nerijos kurortinė gyvenvietė,
nusidriekusi 2 km palei Kuršių marių krantą. Šis nedidelis, ramus ir tvarkingas
kurortas priklauso Neringos savivaldybei bei yra paskelbtas istoriniu-urbanistiniu
draustiniu. Juodkrantėje išlikusios 19 a. pabaigos, 20 a. pradžios vilos, o pamario
žvejo sodybos bei kiti etnokultūrines detales išsaugoję mediniai pastatai sukuria
ypatingą atmosferą. Kuršių marių pakrante driekiasi akmens skulptūrų pievelė ir
tvarkingas pasivaikščiojimo takas. Juodkrantėje yra keliolika kavinių ir barų.
Juodkrantė įsikūrusi senųjų parabolinių kopų slėnyje ir apsupta vaizdingais
pušynėliais, kuriais praėjus apie 2 km, galima pasiekti Baltijos jūros paplūdimį.
Juodkrantėje yra žinomas “Raganų kalnas”, Pilkosios kopos, apžvalgos aikštelė ant
Garnių kalno, didžiųjų kormoranų perivietė.
Ryte 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių: Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros, 7.15 val. –
Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Kelionė į Klaipėdą (esant turistų – sustojimas Kelmėje).
10.30 val. iš Klaipėdos, nuo Danės krantinės ”Pilies uosto” kavinės, laivu “Farelle ”
išplaukiame į Juodkrantę. Laivas Farelle yra 80 vietų, plaukia bet kokiu oru. Laivas – 2
dengtų denių, apatiniame denyje yra baras ir patogios sėdimos vietos. Laivas iki Juodkrantės
plaukia 2 val. Plaukdami, grožėsitės įspūdingais Klaipėdos uosto, Kuršių Nerijos ir marių
vaizdais.
12.30 val. atplaukiame į Juodkrantę. Gido lydimi, einame apžiūrėti Raganų kalno,
medinių skulptūrų ekspozicijos, kuriai šiais metais sukanka 40 metų.
Toliau nueiname iki Pilkųjų kopų, akmens skulptūrų parko “Žemė ir vanduo”. Pabuvosime
garnių ir kormoranų “rezidencijoje”, aplankysime paminklą Liudvikui Rėzai, užeisime į
evangelikų liuteronų Pranciškaus Asyžiečio bažnytėlę, aplankysime Liudviko Rėzos kultūros
centrą. Pastatas – tipiškas Rytų Prūsijos architektūros pavyzdys.
Pageidaujantys nemokamų SPA paslaugų, galės per pušynus nužingsniuoti iki jūros. Galės
išsimaudyti, pasidžiaugti saule, smėlio paplūdimiais.

15.30 val.
Klaipėdą.

laivu “Farelle” išplaukiame iš Juodkrantės. 17.30 val. grįžtame į

18.00 val. išvykstame iš Klaipėdos į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 18 Eur
KELIONĖ LAIVU KLAIPĖDA–JUODKRANTĖ–KLAIPĖDA – 15 Eur /žm. Bilietą pirkti
“Kelionių centre”.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Asmeninės išlaidos pavalgymui, kavai, ledams.
Informacija /registracija tel.: 8415250549, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2019 09 07-2019 09 07
Trukme: 14 val.
Kaina: 18 €
Keliones ID: KC3I190907
Datos: 2019 09 14-2019 09 14
Trukme: 14 val.
Kaina: 18 €
Keliones ID: KC3I190914

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

