PRIE KAUNO MARIŲ: GAMTOS IŠBURTA, ŽMOGAUS
SUKURTA
Programa:
Maršrutas: Arlaviškės – Kadagių slėnis – Pažaislio vienuolynas –Kaunas.
Kelionės data, išvykimo vieta ir laikas – pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, vietoves ir programas.
*Išvyka laivu – Kaunas – Kadagių slėnis – Kaunas. Šis maršrutas driekiasi Kauno
mariomis iki Kadagių slėnio, kuris veši šalia Ronakalnio,vienos gražiausių, Nemuno slėnio
atodangų. Tai – vienintelė vieta slėnio pažintiniame take, kur galima visiškasi priartėti prie
Kauno marių pakrantės, su įspūdingomis, įsigraužusiomis Nemuno griovomis. Kadagių
slėnis, įsikūręs Kauno marių regioniniame parke, esančiame Arlaviškių botaniniame
draustinyje. Visas pažintinis Kadagių slėnio takas yra 1,3 km ilgio, beveik puse jo iš lentų.
Take įrengta reakreacinė įranga lankytojams su slėnio apžvalgos aikštelėmis. Kelionė laivu
iki Kadagių slėnio užtrunka 1,5 val., tuomet 1 val. ekskursija Kadagių slėnio pažintiniu taku.
Toliau kelionė laivu iki Kruonio HAE.
Pasigrožėję nuostabiomis panoramomis grįžtame į Kauną. Trumė 5 val. Kaina – 12,50-6,50
Eur/žm. Tel:. 861091039.
*Pažaislio vienuolynas – tai vienas gražiausių baroko arcitektūros pastatų Lietuvoje.
Ansamlis buvo pastatytas 17 a. Kamaldulių vienuolynui, prižiūrint meistrams iš Florencijos.
Unikali Pažaislio vienuolyno integracija į vietovę. Vienuolyno forma (pastatų ir želdinių
išdėstymas) primena kamaldulių herbą, vaizduojantį du balandžius, geriančius vandenį iš
vienos taurės. Įdomi aplinkinė Pažaislio gamta. Vienuolynas nuo seno garsėja, ypač
garbinamu, stebuklingu gražiosios Meilės Motinos paveikslu, gausybe freskų ir išskirtine
bažnyčios arcitektūra. Ekskursija po vienuolyną su Kauno gidu. Bilieto kaina – 6-3
Eur/žm. Gido paslaugos kaina – 30 Eur/grupei.
*Pavalgymas jaukiame restorane – „Sena skrynia“ (Smėlio g. 5, Kaunas; tel:.
865024548). Restoranas pasižymi skaniu maistu ir prieinamomis kainomis. Kaina: sriuba
2-2.20 Eur; Kijevo kotletas – 6.10 Eur.; Pirklio kepsnys arba vištienos kepsnys – 5.30 Eur.
*Kaunas. „Stumbro“ muziejus – vienintelis stipraus alkoholio muziejus Lietuvoje,
įsikūręs 100 m. senumo pastatuose atskleidžia istorinę atmintį, o tuo pačiu leidžia išvysti,
kaip „Stumbro“ gamykloje gaminami ir pilstomi gėrimai šiandien. Po ekskursijos galima

padegustuoti pasirinktą skaičių gėrimų. Pažintinė programa – „Grūdo kelionė“. 4
gėrimų ir užkandžių kaina – 17 Eur/žm.
Kelionė į namus.
Papildoma informacija:
Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo vietos, žmonių skaičiaus grupėje, pasirinktų lankomų
vietų ir programų.
Kelionės programą galime koreguoti. Individuali kelionės programa bus paruošta,
suderinus su užsakovu jo pageidavimus.
Galite prisijungti prie formuojamų grupių. Pasiūlymų ieškoti – „Artimiausios
kelionės“.
Informacija užsakovui tel:. 841399544; 869807197; 861846466; el. p.
infotravel@splius.lt

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

