NAUJIENA! TRYS SKANDINAVIJOS SOSTINĖS:
STOKHOLMAS–OSLAS–KOPENHAGA
Programa:
Kelionės vadovas – gidas Rokas Zapalskis
1 diena. Šiauliai- Ryga (~132km)
10.00 val. išvykstame iš Šiaulių. (10.00 val. Gegužių g., PC “Akropolis” ir 10.15 val. –Tilžės g.,
Katedra). Kelionė į Rygą. Įvažiavę į Rygą, sustosime senamiestyje – prie Dauguvos. Aplankysime
milžino Kristoforo su vaiku ant pečių skulptūrą. Gido lydimi, praeisime Rygos senamiesčio
gatvelėmis, pasigrožėsime viduramžio architektūros statiniais: Rygos pilis, „Trys broliai“ (pastatai),
Švedų vartai, „Katės namas“, „Juodagalvių riterių namas“. Senamiestyje gausu bažnyčių: Domo
katedra, Šv. Petro, Šv. Jokūbo bažnyčios. Registracija į laivą ir 17.30 val. (Latvijos laiku) puikiu
kruiziniu laivu išplaukiame į Stokholmą. Pramoginė programa laive. Šokiai, grojant gyvai muzikai,
karaoke, žaidimai, viktorinos, loterija su nuostabiais prizais ir dovanų kuponais kruizui,
nepakartojama šou programa. Nakvynė kelto kajutėse.
2 diena. Stokholmas- Karlstadas (~306 km)
Ryte, 10.30 val. (Švedijos laiku) atplaukiame į Stokholmą. Pažintis su “Šiaurės Venecija”
vadinamąja Švedijos sostine. Aplankomas vienas populiariausių visoje Skandinavijoje *“Vaza”
muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, iš jūros dugno iškeltas XVII amžiaus karališkas karo
laivas (jūros dugne išgulėjęs 333 metus). Seniausiu akmeniniu tiltu, esančiu Stokholmo mieste –
“Norrbro”, pasiekiame Stokholmo miesto širdį – “Gamla Stan” – Stokholmo senamiestį, išraižytą
siauromis, paslaptingomis gatvelėmis su nedidelėmis aikštėmis, kavinukėmis, restoranais,
galerijomis ir suvenyrų parduotuvėmis. Išvysime Karalių rūmus, didžiąją katedrą, garsiąją “Vokiečių”
bažnyčią. Keliaujame į “Kungsträdgården” – karališkąjį sodą. Tai vieta įdomi ir kultūrine, ir istorine,
ir architektūrine prasme. Aplankysime Šv. Jokūbo bažnyčią, išvysime ypač prabangų garsųjį
“Molino” fontaną. Laisvas laikas.
Susipažinę su Stokholmu, keliaujame link Karlstado (306 km), įsikūrusio prie didžiausio Švedijos
ežero Vanerno. Nakvynė Karlstado miestelio apylinkėse.
3 diena. Karlstadas- Oslas (~218 km)
Keliaujame į Oslą (218 km). Pažintis su Norvegijos sostine, apipinta įvairiausiais epitetais ir dažnai
vadinamu „vikingų” bei „kvapą gniaužiančių fiordų” miestu. Keliaudami judriausia Norvegijoje Karlo
Johano pėsčiųjų gatve, išvysime universiteto pastatų ansamblį, parlamento rūmus, moderniąją
Rotušę, Akerbriugės prieplauką. Laisvas laikas. Bygdoj pusiasalyje aplankysime (pasirinktinai)
žymiuosius *Vikingų laivų, *Kon-Tikio ir Ra-2, *poliarinio laivo „Fram“ muziejus. Nakvynė
viešbutyje Oslo apylinkėse.
4 diena. Oslas- Kopenhaga (nuvažiuojamas atstumas ~ 30 km)
Pusryčiai. Vykstame į filosofiškai nuteikiantį Vigelando skulptūrų parką, kuriame esačios 212
skulptūrų vaizduoja visą gyvenimo ciklą. 14:15 val. (Norvegijos laiku) išplaukiame į Danijos sostinę

Kopenhagą. Kelionė patogiu, kruizinės kategorijos keltu su nepamirštamu saulėlydžių Baltijos jūroje.
Nakvynė kelto kajutėse.
5 diena. Kopenhaga- Karlshamnas (~193 km)
09:15 val. Atvykstame į seniausios pasaulio karalystės sostinę – Kopenhagą. Pažintis su miestu
autobusu ir pėstute. Ekskursijos metu išvysime miesto simboliu vadinamą „Mažosios undinėlės“
paminklą, rokoko stiliaus architektūros šedevrą – Amalienborgo rūmus – Danijos karalių rezidenciją.
Šie rūmai sudaryti iš keturių vienodų pastatų, o vidinėje rūmų aikštėje stovi 1771 m. pastatyta
Frederiko V statula. Taip pat išvysime Danijos parlamento pastatą – Christiansborgo rūmus, kuriuose
dabar įsikūręs parlamentas, aukščiausiasis teismas bei ministro pirmininko kabinetas, Naujajį uostą
(Nyhavn) – XVII a. prieplauka ir kanalas, kurį per tris metus iškasė Danijos – Švedijos karo belaisviai,
žavingają miesto Rotušės aikštę. Laisvas laikas.
Oresundo tiltu keliaujame atgal link Švedijos. Vykstame į Karlshamno uostą (151 km). 18:00 val.
laivu išplaukiame į Klaipėdą. Laisvas laikas pramogaujant laive. Nakvynė kelto kajutėse.
6 diena. Klaipėda- Šiauliai (~172 km)
Ryte, 8.00 val. atplaukiame į Klaipėdą. Pusryčiai kavinėje „Senamiestis“*. Čia pajusime tikrą
senamiesčio dvasią, paragausime firminį patiekalą – iš sūrio pagamintų „Senamiesčio pirštelių“.
Po pusryčių – pažintinė ekskursija su „Ponu kapitonu“-„Mano nuostabusis uostamiestis“* (kaina– 70
Eur /grupei).
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 626 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei – komfortabilus autobusas;
*Kelionės vasovo paslauga – ekskursinė programa;
*Keltų bilietai;
*Kelionės organizavimo paslauga.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE (*)
*Vaza muziejus Stokholme – tikslinama;
*Laivai Osle – tikslinama;
*Klaipėda, ekskursija-gidas – 70 Eur / grupei;
*Klaipėda, pusryčiai kavinėje „Senamiestis“ – 5 Eur.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, kainos gali keistis
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 399544, 867088723, 860197003 – vadybininkė
Ieva, gidas Rokas

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

