KAUNAS LAIKO ŽENKLUOSE
Programa:
Ryte išvykimas į Kauną. Atvykstame į senamiestį. Kauno gyva miesto istorija – Rotušės aikštė.
Kauno širdis – “baltąja gulbe” vadinama Rotušė. Anksčiau Rotušės aikštėje vykdavo mugės, turgūs,
įvairios iškilmės, buvo skelbiami teismo nuosprendžiai, į magistro buveinę – Rotušę rinkdavosi
garbingi miestelėnai. Šiuo metu miesto Rotušėje prasmingai siejasi senoji istorija ir dabartis..
Rotušėje įrengtas istorinis burmistro muziejus. Ekskursija po Kauno Rotušę*, kurios metu
susipažinsite su Kauno istorija nuo 15 a. iki 20 a. Pamatysite kaip atrodė senasis miesto kalėjimas,
kur dirbo magistratas ir vaitas, kur buvo priimami miestui svarbūs sprendimai, kur dirbo burmistrai,
ir kur dabar vyksta miesto iškilmės (trukmė 45 min.). Kaina 2,50 – 1,20 Eur moksleiviams. Gido
paslauga – 6 Eur/grupei. Toliau pasižvalgysime po Rotušės aikštę: Kauno miesto simbolis yra
Perkūno namas, Jėzuitų vienuolynas. Pasikelsime į Jėzuitų vienuolyno terasą* (kaina 0,90 Eur).
Nuo apžvalgos aikštelės atsiveria Rotušės aikštės panorama ir senamiestis. Apžvelgsite Kauno
senamiesčio panoramą.
Vėliau (jeigu pageidausite) apsilankysite “Velnių muziejuje” (bilietas 3 – 1,50 Eur). Tai
vienintelis “Velnių muziejus” pasaulyje. Muziejuje saugoma per 3000 velnių ir velniukų –
vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių bei suvenyrų. Didžiąją dalį sudaro iš medžio, stiklo,
tekstilės, porceliano, popieriaus pagaminti velniukai. Pirmame aukšte – pirminė A. Žmuidzinavičiaus
kolekcija, antrame aukšte – eksponuojami lietuvių liaudies ir profesionaliosios dailės sukurti
velniukai. Trečiame aukšte – lankytojų iš užsienio dovanos. Muziejuje galite sudalyvauti
edukacinėse programose, pvz.: “Velnio akmenys”. Išgirsite netikėčiausių istorijų, sužinosite
apie įvairius Lietuvos regionus. Dalyvių laukia itin smagios užduotys. Programos kaina – 2 Eur/žm.
Vėliau būtų galima išbandyti pirmą mieste ir Lietuvoje, ir vieną seniausių Europoje – Žaliakalnio
funikulierių. Tai vienkelis keltuvas su 2 vagonais, prasilenkiančiais kelio viduryje. Šis funikulierius
išryškina Kauno savitumą (bilieto kaina – 0,50 Eur).
Kaune Jūsų aktyviam laisvalaikiui rekomenduojame apsilankymą “Lazertone”. Tai žaidimas
lazeriais. Čia galėsite išbandyti savo komandinius gebėjimus. Patirsite puikių emocijų, aštrių pojūčių,
azartą (Kaina – 8 Eur). Po žaidynių, pilni geros nuotaikos, įspūdžių išvykstame į namus.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo kaina – 80-100 Eur/grupei.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės organizavimas;

Pastaba. Kelionės kaina priklauso nuo žmonių skaičiaus grupėje, išvykimo vietos.
Papildomos išlaidos, mokami objektai, paslaugos:
*Rotušė – muziejus. Kaina 2,50 – 1,20 Eur/žm. Gido paslauga – 6 Eur/grupei;
*Jėzuitų vienuolyno terasa. Kaina 0,90 Eur/žm;
*Velnių muziejus. Bilietas 3 – 1,50 Eur/žm. Edukacinė programa “Velnio akmenys” – 2 Eur/žm;
*Funikulierius. Bilietas 0,50 Eur/žm;
*Žaidimas “Lazertobas” – 1 val. – 8 Eur. Grupėms taikomos nuolaidos.
Pastaba. Kelionės programa ruošiama kiekvienam užsakovui pagal jo poreikius ir galimybes.
Kaune verta aplankyti:
*Nacionalinias M. K. Čiurliono dailės muziejus – 4 Eur/žm;
*Istorinė LR Prezidentūra – 2-1 Eur/žm; Ekskursija grupei – 10 Eur;
*Kauno pilis. Bilietas – 2,50-1,20 Eur/žm;
*IX fortas. Bilietas – 3-1,50 Eur/žm. (grupėms taikomos nuolaidos). Gido paslauga grupei 11-6 Eur;
*Tado Ivanausko Zoologijos muziejus. Bilietas – 2,30-1,40 Eur/žm; Ekskursija – 10,10 Eur/grupei;
*Lietuvos Aviacijos muziejus. Bilietas – 0,80 Eur/žm. Skrydis virtualiu skrydžio imituokliu – 1,20
Eur/žm. Gido paslauga – 6 Eur/grupei. Edukacinė programa – 9-15 Eur/grupei ir bilietai;
*Vytauto Didžiojo Karo muziejus. Bilietas – 2-1 Eur/žm. Ekskursijos vadovas – 9 Eur/grupei.
Edukacinė programa – 9 Eur;
*Lietuvos medicinos ir Farmacijos istorijos muziejus – 2-1 Eur/žm. Ekskursijos kaina – 6-3
Eur/grupei;
*Brangakmenių muziejus – įėjimas nemokamas. Ekskursijos kaina – apie 30 Eur/grupei;
*Lietuvos sporto muziejus. Bilietas – 1-0,50 Eur/žm. Ekskursija – 5-10 Eur/grupei.
LANKYTINOS VIETOS KAUNE:
*Aleksoto apžvalgos aikštelė;
*Prisikėlimo Bažnyčios terasa. Pasikėlimas liftu – 2,40-1,20 Eur/žm. Lipant laiptais – 1,20-0,30
Eur/žm;
*Perkūno namas. Edukacija mokiniams – 2,50-3,50 Eur;
*Kauno Zoologijos sodas – 5-3 Eur. Grupėms taikomos nuolaidos.
Informacija/užsakymas: 841 399544, 8 698 07197 – Jovita, 8 618 46466 – 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

