NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS BERLYNE. VROCLAVASDREZDENAS – BERLYNAS
Programa:
Naujų metų sutikimas užsienyje gražiausiose Europos sostinėse populiaru ir madinga. Tarp
jaunimo populiariausias išlieka ir jau daugiau nei 20 metų vykstantis ir tradiciniu tapęs
šventinis Naujųjų metų ”Silverster-Open-Air-Party” vakarėlis Berlyne. Tai vienas didžiausių
vakarėlių Europoje! Naujuosius metus čia sutinka apie 1 milijonas žmonių iš viso pasaulio,
jis nusidriekęs dviejų kilometrų ilgiu nuo Brandenburgo vartų iki Pergalės kolonos.
1 diena. Anksti ryte, 1:00val. išvykstame iš Mažeikių, 2:00val. iš Šiaulių (2:00val. aikštelė Gegužių
g. prie PC „Akropolis“, 2:15val. Tilžės g, stotelė prie Katedros). Kelionė Lietuvos ir Lenkijos keliais į
Vroclavą. Pažintis su miestu, pastatytu ant 12 Odros upės salų, turinčiu per 100 tiltų. Vroclavas
įsikūręs Sudetų papėdėje, vienas seniausių ir gražiausių Lenkijos miestų, kurio įdomią ir audringą
istoriją formavo vokiečiai, austrai ir čekai. Ypatingo dėmesio verta Vroclavo turgaus aikštė – viena
didžiausių Europoje. Vaikštant žavingomis, grįstomis senamiesčio gatvelėmis pamatomas
viduramžiškas miesto išplanavimas, nuostabi miesto rotušė, esanti pačiame Vroclavo senamiesčio
centre, Vroclavo universitetas, Tumsko ir Smėlio salos su seniausia miesto katedra ir sinagoga.
Vykstame į Žgoželecą. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Vykstame į Saksonijos žemių sostinę- Drezdeną, seniau vadintu “Florencija ant
Elbės upės”. Ekskursija po šventiškai žėrintį miestą: katalikų katedra Hotkorche, kurios rūsiuose
ilsisi Saksonijos žemių valdovai, rezidenciniai rūmai, operos teatras, Zwinger rūmai, ”Europos
balkonu” vadinama Bruhi terasa, protestantų katedra Frauenkirche, Teatro aikštė.
Vykstame į Berlyną (200km). Apvalginė ekskursija autobusu ir pėsčiomis: Aleksandro aikštė, Marijos
bažnyčia, Neptūno šaltinis, Unter-den-Linden alėja, Brandenburgo vartai, Potsdamo aikštė, šalies
parlamento būstinė- iš pelenų prisikėlęs Reichstagas, vakarų Berlyno traukos centras-“Europos
centras”, kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčia, Kurfiurstendamo prospektas. Grupės pageidavimu,
pasikėlimas į TV bokštą*(aukštis- 203m)- miesto ir apylinkių apžvalga. Laisvas laikas. Naujųjų metų
sutikimas šventiškai pasipuošusiose miesto aikštėse, kuriose vyksta įspūdingi koncertai, fejerverkai,
lazerių ir šviesos efektai, diskoteka.. Apie 02:00val. išvykstame į viešbutį Lenkijoje- Ržepine.
Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Vėlyvi pusryčiai viešbutyje. Kelionė per Lenkiją. Netoli Lenkijos miesto Svebodzino stovi
didžiausia (aukštis- 31m) Jezaus Kristaus statula, iškalta iš lakštinio plieno. Ši statula yra aukštesnė
už Kristaus statulą Rio de Žaneire! Aplankome statulą ir tęsiame kelione į Lietuvą. Grįžtame į
Šiaulius.
Kelionės kaina- 150 Eur/ asm.
Į kainą įskaičiuota:

*Kelionė autobusu;
*2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės vadovo paslaugos;
*Kelionės organizavimo paslauga;
Papildomos išlaidos:
*Berlynas TV bokštas -12 Eur;
*Paveikslų galerija Cvingerio rūmuose-12Eur (iki 17 m nemokamai);
*Brangenybių ekspozicija “Žalieji skliautai” -12Eur, audiogidas nemokamai iki 17 , nemokamai;
*Sveikatos draudimas kelionei -4Eur;
*Kelionei per Lenkiją Higienos reikmėms apie 5PLN(1Eur -4PLN)
*Pavalgymas Lenkijoje 30-40PLN;
*Pavalgymas Vokietijoje 10-20Eur; kava, arbata 2-4Eur, bokalas alaus, vyno taurė 3-5Eur.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, lankymo eiliškumas ir kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA, tel.: 8 41 399544, +370-670-88723, vadybininkas Rokas.

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

