PO KARALIAUČIAUS KRAŠTĄ (SU ELEKTRONINE
VIZA)
Programa:
BEVIZIO ĮVAŽIAVIMO SĄLYGOS
Gauti leidimą į Kaliningrado sritį reikalingas pasas, galiojantis bent 6 mėnesius po
kelionės grįžimo ir skaitmeninė nuotrauka .

Leidimą galite užsisakyti šiuo adresu (savarankiškai ir
nemokamai): http// electronic-visa.kdmid.ru/klgd_home.html
Leidimas pildomas ne anksčiau, negu 20 dienų ir ne vėliau 4 dienos iki kelionės pradžios.
Leidimas galioja 30 dienų nuo jo gavimo, tuo laikotarpiu galima apsilankyti 1 kartą ir būti
ne ilgiau negu 8 dienos.
Atsiųstą atsakymą, kad viza jums suteikta, turite atsispausdinti (parodyti leidimą telefone
ar kompiuterio ekrane pasienio kontrolės punkte netinka). Pasienyje privalu parodyti ir
sveikatos draudimo poliso kopiją.
Leidimą galite užsisakyti ir kelionių centre. Paslaugos kaina – 5 Eur /žm.
Būtinas sveikatos draudimas kelionei. Sveikatos draudimo kaina kelionei – 2.5 Eur

1 diena. 06.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 06.00 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie
Katedros ir 06.15 val. – Gegužių gatvė, Akropolis.
Kelionė Tilžės (Sovietsko ) link (135 km). Pasienio Lietuva-Rusija formalumai (trukmė apie 2-3 val.)
Pažintis su Tilže (vietinis gidas, rusų kalba). Ekskursijos metu aplankoma: Karalienės Luizės tiltas,
paminklas karalienei Luizei, Napoleono liepa, Tilžės pilis, Vila Franka, namas su riterio skulptūra,
Evangelikų liuteronų maldos namai (trukmė – 1 val. ). Laisvas laikas kavai.
Tęsiame kelionę į Karaliaučių (114 km). Apie vidurdienį atvykstame i Karaliaučių. Karaliaučius –
senas su gilia ir įdomia istorija miestas, ilgus metus vadintas Kionegsbergo vardu. Lietuviams bene
svarbiausia žinia apie šį miestą ta, kad čia 1547 m. atspausdinta pirmoji lietuviška knyga – Martyno
Mažvydo “Katekizmas”. Miesto istorija tikrai labai nerami. Ilgus metus tai buvo miestas-tvirtovė, su
galinga įtvirtinimų sistema. Miestas turtingas istorinio paveldo paminklais. Atvykę papietaujame*.
Po pietų – ekskursija po Karaliaučių (vietinis gidas)*. Lankome, susipažįstame: pirmosios 13 a.

pastatytos prūsų pilies “Tvangstės” liekanos, miesto vartai, miesto gynybinių įtvirtinimų sistema,
lietuvių rankomis supiltas pylimas “Litovski val”. Eidami 19 a. gatve, keliausite miesto istorijos
vingiais, kur jus pasitiks tuometinio miesto vaizdai ir garsai: riedančios karietos, turgaus prekeivių
šūksmai… Aplankome: Pergalės aikštė, Kristaus Išganytojo stačiatikių soboras, Frydricho Šilerio
paminklas, Kanto sala, gotikinė Karaliaučiaus katedra, kur, esant galimybei, pasiklausoma vargonų
muzikos*. Pagal galimybę, aplankome “Pasaulio vandenyno” muziejų, muziejuje galima aplankyti:
povandeninį – B 413 (bilietas – 300 rub.), plaukiojantį švyturį (bilietas – 200 rub.), vandenų tyrimo
laivą “Vytiaz” (bilietas – 300 rub.), trukmė – apie 2 val.
Laisvas laikas, kurio metu galimas plaukimas laivu Priegliaus upe (500 rub.) arba Zoosodo lankymas*
(300-100 rub.).
Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į Palmininkus (Jantarnij). Aplankome gintaro kasyklas.
Tai – solidžiausia pasaulyje gintaro kasykla – čia 50 metrų gylyje glūdi visos planetos gintaro
atsargos. Apžiūrime gintaro gavybos pradininko M. Bekerio sodybą, bažnyčią, M. Bekerio
padovanotą šachtininkams, pajūrio promenada. Aplankysime unikalų Jantarnij pilies muziejų*,
apžiūrime gintaro dirbinius.
Keliaaujame į Riaušius (Svetlogorskas). Tai – kurortinis miestelis Sambijos piusiasalio šiaurėje, 38
km nuo Kaliningrado. Pasivaikštome po Svetlogorską su vietiniu gidu, sužinome kurorto istoriją,
pasigrožime paplūdimiu, sanatorijų kompleksais ir keliaujame į legendomis apipintą “šokantį mišką”.
Vietiniai šią vietovę vadina “girtu mišku”. Ši vietovė yra Rusijos Kuršių Nerijos pusėje – netoli
Rasytės (rusiškai – Rybačij). Miškas atrodo įspūdingai, augmenijos čia nedaug – tik samanos, menka
žolė ir pušys, kurių kiekviena vis kitokia, lyg atskira istorija. Medžiai išsiraitę į skirtingas puses.
Pasivaikštome, pasiklausome legendų, keliaujame Lietuvos link. Lietuvos-Rusijos pasienyje pasienio
formalumai. Kelionė į Nidą-Klaipėdą. Vėlai vakare sugrįžtame į namus.

Kelionės kaina – 85 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*1 nakvynė viešbutyje 3*-4* su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos (1 Eur – 68,8 Rub):
*Vietinių gido paslauga Tilžėje – 1200 rub / grupei. Trukmė – 1 val.;
*Vietinio gido paslauga Kaliningrade (1 val.) – 1000 rub / grupei x 3 val. arba x 4 val.;
*Kaliningrado istorijos muziejus. Bilietas – 200 Rub /žm.;
*Pavalgymas (pietūs) Kaliningrade – apie 300 rub (“Nashe kafe” prie Katedros tel. +79814697368);

*Pasaulio vandenyno muziejus: laivas Vytiaz (tik 08 mėn.) – bilietas su vietiniu gidu – 300 rub/žm.,
Povandeninis laivas -300 rub /žm., Ekspozicija “Glubina” – 300 rub /žm.;
*Zoosodas – 300-100 Rub;
*Pasiplaukiojimas Priegliaus upe – 500 rub;
*Kaliningradas. Katedra į muziejų 250-100 rub. Vargonų muzikos koncertas 08.18 d. – 18 val., 24 d.
18 val. – 400-300-100 rub. Kitos datos: www.sobor -kaliningrad.ru.
*Jantarnij Gintaro kasyklos, parodų salė, apžvalgos aikštelė su vietiniu gidu 500-300 rub./žm.,
trukmė – 2 val., kont. tel.: +74015337444;
*Svetlogorskas. Ekskursija su vietiniu gidu – 2500 rub/grupei.

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Informacija, užsakymai/registracija kont. tel.: 8618 46466, 841 399544 – vadybininkė Sigita

Datos:
Datos: 2019 08 24-2019 08 25
Trukme: 2d1n
Spec. žinute: Vietų nebėra
Kaina: 85 €
Datos: 2019 09 14-2019 09 15
Trukme:
Datos: 2019 09 21-2019 09 22
Trukme: 2d1n
Kaina: 85 €
Datos: 2019 10 12-2019 10 13
Trukme: 2d1n
Kaina: 85 €
Datos: 2019 11 09-2019 11 10
Trukme: 2d1n
Kaina: 85 €
Datos: 2019 12 07-2019 12 08
Trukme: 2d1n
Kaina: 85 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343

PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

