PO GRAŽIAUSIAS KROATIJOS VIETAS IR POILSIS PRIE
ADRIJOS
Programa:
IŠVYKIMAS IŠ MAŽEIKIŲ, ŠIAULIŲ, PANEVĖŽIO IR KAUNO!!!
Europos turizmo perlas –KROATIJA. Jos patrauklumą lemia, ne tik, istorinis
paveldas, bet ir įstabi gamta. Kai Dievas kūrė žemę, tai visą grožį sudėjo į maišą ir
liepė angelui išbarstyti plačiai po pasaulį. Tačiau angelui, skrendančiam per
Kroatijos kalnus sutrukdė velnias ir pradrėskė maišą.
Taigi, didžioji dalis grožio liko išbarstyta Kroatijoje. Kroatija keri įstabiais vaizdais.
Įspūdingiausia Kroatijos dalis – Dalmatijos regionas, kur aikčioti priverčia, ne tik,
gražuolės salos, apsuptos krikštolo paplūdimiais, pasididžiavimo neslepiantys
miestai ir kalnai, ežerynai, kriokliai…
1 diena. Lietuva – Lenkija – Čekija.
02.00 val. išvykimas iš Šiaulių. 02.00 val. Gegužių g., PC Akropolis ir 02.15 val. –Tilžės
gatvė, stotelė KATEDRA. Kelionė per Lenkiją, Čekiją su sustojimais pavalgyti pakelės
užeigose*.
Vakare atvykstame į BRNO. Įsikuriame viešbutyje nakvynei.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame link Kroatijos: Austrija – Slovėnija –
Kroatija.Vakare atvykstame į prie jūros, esantį kurortą “STARIGRAD PAKLENICA”.
Šis kurortinis miestelis įsikūręs vidurinėje Kroatijos dalyje, Adrijos jūros pakrantėje. Šalia
įspūdingi Velibit kalnai. Mus pasitinka lietuvė-kuršėniškė Rima Staponkutė-Koič. Jau ne
vieną dešimtį metų gyvenanti ir dirbanti turizme Kroatijoje. Ji apgyvendins ir globos
viešnagės Kroatijoje metu. Nakvynė apartamentuose privačiame sektoriuje.
3 diena. Ryte leisimės į išskirtinę kelionę į VELIBIT kalnus – PAKLENICOS
NACIONALINĮ PARKĄ. Parkas – UNESCO paskelbtas pasaulio biosferos draustiniu
ir įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą. Parkas įsikūręs tarp dviejų tarpeklių – Velika
Paklenica ir Mala Paklenica. Sakoma, kad tai yra žavingiausia ir gražiausia Velibit kalnų
dalis. Važiuodami grožimės kalnų vaizdais… Būsite pavaišinti nacionaliniais užkandžiais,
gėrimais, pasivaikščiosite kalnų takais, galimybė išsimaudyti Zrmanja upės vandenyse, bus
pagaminti pietūs.

Į “Starigrad Paklenica” grįšite filmo”Vinetu” keliu, gėrėdamiesi nepakartojamu jūros, kalnų
ir salų peizažu.
Pastaba. Tą dieną, pageidaujantys gali pasirinkti pusės dienos žygį į kalnus visureigiais*.
Sugrįžus iš po žygio –poilsis prie jūros.
Nakvynė apartamentuose.
4 diena. Anksti ryte išvykstame į Plitvicos ežerų Nacionalinį parką ir Zadarą. Plitvicos
Nacionalinį parką sudaro daugybė skirtingo dydžio ežerų, kurie išsidėstę skirtingame
aukštyje ir tarp jų krenta nuostabaus grožio kriokliai. Parkas įtrauktas į Unesco Pasdaulio
paveldo sąrašą. Tai – vienas seniausių parkų Europoje. Čia galima sutikti meškų ir
vilkų,veisiasi 120 paukščių rūšių, skraido nesuskaičiuojama daugybė drugių. Parko teritorija
– 19 479 ha plotas.
Išsirenkame vidutinės trukmės (4 val.) maršrutą. Nuostabūs vaizdai, gaivus oras, ežerų,
krioklių, gyvūnijos pasaulis susilieja į nepakartojamą visumą. Tai – pusdienis rojuje.
Keliaujame į Zadarą. Zadaras – vienas seniausių Kroatijos miestų. Zadare su vietinės gidės
pagalba* apžiūrime, išlikusius romėnų forumo griuvėsius, penkių šulinių aikštę, kosmoso
modelį ant grindinio – “Saulės pasveikinimas”. Klausomės vienintelių pasaulyje jūros
vargonų…
Nakvynei grįžtame į Starigrad Paklenicą. Nakvynė apartamentuose.
5 diena. Poilsis prie jūros. Pageidaujantiems siūloma aplankyti Kornati salų parką*.
Tai – vienos dienos išvyka laivu po Adrijos jūrą*. Kornati salynas – didžiausias Adrijos jūroje
–daugiau, kaip 150 salų. Salynas supamas jūros skaidrių vandenų. Dieną praleisite
pramogaudami laive, maudydamiesi jūroje, grožėdamiesi įspūdingu peizažu.
Skanius kroatiškus pietus laive mums paruoš pats laivo kapitonas. Pasivaišinsime* kepta
žuvimi, vynu.
Vakare grįžtame į kurortą. Nakvynė apartamentuose.
6 diena. Poilsis prie jūros. Pageidaujantys vyksta į PAG salą.
Adrijos jūroje Pago sala yra šiaurinėje Dalmatijos dalyje. Tai – penkta, pagal dydį Kroatijos
sala, kuri turi vieną ilgiausių pakrančių tarp salų. Pag sala su žemynine šalies dalimi
sujungta tiltu pietinėje šalies dalyje. Joje yra 2 pagrindiniai kurortai: Novalio ir Pagas.
Lankome Pagas. Miestelis savo istoriją skaičiuoja nuo 15 a., išsaugojęs savo autentiškumą ir
tradicijas. Čia vietinės gyventojos neria įvairius suvenyrus, gamina aštrų “Pag” sūrį ir
gardžios avienos patiekalus. Ekskursija* po Pag miestelį, jūros druskų muziejų, tradicinio
kroatiško sūrio gamyklą.
Toliau keliausime į Zrce papludimį, dar žinomą kaip kroatų Ibiza. Iš Pag salos vyksime į
svečius pas ūkininką, kur laukia mūsų vyno degustacija.
Nakvynė apartamentuose, Starigrad Paklenicos kurorte.

7 diena. Kelionė į Kroatijos sostinę Zagrebą (262 km) ir Budapešštą.
Zagrebas įsikūręs labai gražioje vietoje – Savos upės slėnyje, o šiaurinėje pusėje jį supa
Medvenicos kalno šlaitai. Miestas tikras Europos perlas. Miestas padalintas į 2 dalis:
aukštutinį ir žemutinį miestus. Ekskursija su vietiniu gidu po miestą:* Katedra, Centrinė
Jelacica aikštė… Akmens vartuose eksponuojamas Šv. Mergelės Marijos paveikslas, Šv.
Morkaus bažnyčia. Laisvo laiko metu galima pasikelti į apžvalgos aikštelę ir pasigrožėti
miestu.
Tęsiame kelionę į Vengrijos sostinę Budapeštą (343 km). Atvykus į Budapeštą,
ekskursija laivu Dunojaus upe*. Grožimės vakariniu miestu.
Nakvynė viešbutyje
8 diena. Pusryčiai viešbutyje. Budapešte ekskursija po miestą su vietiniu gidu (lietuvių
kalba ). Pamatysime: Būdos pilies ansamblį su Šv.Trejybės aikšte, gotikinę Dievo Motinos
bažnyčią, kurioje vykdavo karalių vedybų ir karūnavimo ceremonijos, Budaešto panoramą
nuo neoromaninės tvirtovės–Žvejų bastiono., 14 a. statytus Karalių rūmus. Budaeštas:
Parlamento rūmai, Šv. Stepono katedra-bazilika, Didvyrių aikštė… Laisvo laiko metu siūlome
pramogą Sečenio terminių maudyklių kompleksą* (pirtys, baseinai, maudynės šiltame
mineraliniame vandenyje). Išvykimas iš Budapešto. Kelionė per Vengriją, Slovakiją.
Nakvynė viešbutyje.
9 diena. Slovakija–Lenkija–Lietuva. Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Po vidurnakčio grįžimas
į namus.
KELIONĖS KAINA: 2020 06 13 – 2020 06 21 – 399 Eur; 2020 09 12 – 2020 09 20 –
385 Eur
Į kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*3 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais
*5 nakvynės Kroatijoje apartamentuose, privačiame sektoriuje
*Kelionės vadovo paslauga –ekskursinė programa
Neįskaičiuota:
*Pusryčiai po 9 Eur, vakasrienės po 13 Eur
*Ekskursijos Kroatijoje (Ne mažiau žm.)
** išvyka į Pag salą (nemažiau 15 žmonių)
**Išvyka Zadarą
**Išvyka visureigiais į Paklenicos kalnų parką 42 Eur/žm.

**Išvyka į Kornati salų parką – 42 Eur/žm.
*Ekskursija Zagrebwe 5 Eur/žm.
*Degustacija pas ūkininką -15 Eur/žm.
*Išvyka į Plitvicos nacionalinį parką
*Bilietas į Plitvicos nacionalinį ežerų parką (kaina tikslinama)
*Medicininių išlaidų draudimas
*Asmeninės išlaidos
PASTABOS. Lankomų objektų kainos gali keistis. Kelionei būtinas dokumentas – tapatybės
kortelė arba galiojantis pasas. Vietos autobuse priskiriamos, pagal pirkimo laiką.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544, 869684064 organizatorė-vadybininkė SIGITA

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

