ROMANTIŠKOJI AUSTRIJA: VACHAU
SLĖNIS–ZALCBURGAS–VIENA
Programa:
Romantiškoji Austrija: Vachau slėnis – Zalcburgas – Viena
Data: 2022.08.17–22
1 diena. Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją, Čekiją. Nakvynė
viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai. Vykstame link Vienos ir lankome garsiuosius *Šionbruno rūmus
(UNESCO paveldas). Tai ištaigingi baroko stiliaus rūmai, apsupti vaizdingų parkų, gėlynų,
tvenkinių, skulptūrų. Rūmuose karaliavo Habsburgų dinastija. Vėliau, žlugus Austrijos
imperijai, Šionbruno rūmai nacionalizuoti, juose vykdavo ypač svarbių asmenų priėmimai
(audiencijos). Rūmuose yra įsteigtas muziejus, parkuose įvairios pramogos ir pan. Apžiūrime
rūmus, vaikščiojame parko takeliais arba važiuojame tam skirtu traukinuku. Dalyvaujame
*austriško štrudelio degustacinėje programoje. Toliau keliaujame link Dunojaus, į
nusotabųjį Vachau slėnį, kur grožimės nusotabiais vaizdais. Vykstame į Kremsą – Austrijos
vynų sostinę. Tai vienas seniausių regiono miestų, apsuptas vynuogynų. Paklajosime
senamiestyje, kurį puošia gynybiniai vartai: Vienos, Linco ir Kremso. Jaukiose pėsčiųjų
gatvelėse gausu tavernų, vyno rūsių, kur bus galima paragauti vietinio Rieslingo ar
daugiausiai Austrijos vyną atspindinčio „Gruner Veltliner“ arba abrikosų likerio, o
užkandame Austrijos šniceliu arba austriškomis Frankfurto dešrelėmis su Kremso
garstyčiomis… Nakvynė viešbutyje/ svečių namuose Kremse arba apylinkėse(Langelois).

3 diena. Pusryčiai. *Kelionė laivu iš Kremso per Vachau slėnį. Plaukdami gėrėsimės
nuostabiame slėnyje įsikūrusiais miesteliais, pilimis, Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktame slėnyje gausu vynuogynų, auginami abrikosai, slėnį supa įspūdingi kalnai,
skardžiai ir miškai. Išlipame Melke ir lankome veikiantį *Melko benediktinų vienuolyną ir
parką. Tai buvę rūmai, kurie XI amžiuje buvo padovanoti vienuoliams ir tapo svarbiu
dvasiniu centru bei mokslo židiniu. XVIII amžiuje vienuolynas buvo perstatytas baroko
stiliumi – ekskursijos metu pamatysime tada sukurtas įspūdingas freskas vienuolyno
bažnyčioje ir kitose patalpose, apsilankysime daugybę viduramžių rankraščių saugančioje
vienuolyno bibliotekoje. Keliaujame į Zalcburgo žemę. Nakvynė viešbutyje/ svečių namuose.

4 diena. Pusryčiai. Zalcburgas -miestas vakarų Austrijoje, Zalcburgo žemės
administracinis centras, dar vadinamas „vartais į Alpes“. Programa Zalcburge:
*Hellbruno pilis – tai vėlyvojo Renesanso epochos didelis užmiesčio dvaras, apsuptas
nuostabaus parko, kuriame yra garsi fontanų kaskada. Sunku patikėti, kad rūmus su tokiais
„pokštaujančiais“ fontanais sau pasistatė vietos arkivyskupas.
Pažintinė ekskursija po Zalcburgą: Leopoldskron rūmai, pavadinti arkivyskupo Leopoldo fon
Firmiano, pastačiusio šiuos rūmus XVIII amžiuje, garbei. Sužinosime šių rūmų gražiąją
paslaptį…Mirabelės sodai, Mozarto gimtasis ir gyvenamasis namai; nuotaikinga
Getreidegasse gatvė, kuri veda į senąją Zalcburgo miesto dalį su Rezidenciniais arkivyskupų
rūmais, Katedra, su senosiomis Šv.Petro kapinėmis. Virš miesto, aukštai ant kalvos iškilusi
tvirtovę (Hohensalzburg) , į kurią galima kopti pėstute gana stačiu šlaitu (120 m) arba
pasikelti funikulieriumi. Tai 50 m ilgio ir 150 m pločio tvirtovė – viena didžiausių viduramžių
pilių Europoje. Zalcburgo pilyje galima apžiūrėti valdovų apartamentus, taip pat pasigėrėti
miesto panorama, atsiveriančia nuo pilies sienų. Nakvynė viešbutyje/ svečių namuose.

5 diena. Pusryčiai. Vykstame link Vienos. Vienoje ekskursija po
senamiestį: susipažinsime su Austrijos sostinės istorija, praeisime pro Šv. Stepono katedrą,
Vienos operą, Habsburgų rūmų kompleksą, pasakojantį beveik šešių šimtų metų trukusią
Austrijos-Vengrijos imperijos istoriją, grožėsimės kvepiančiais gėlių žiedais, vilios savo
kvapais šviežūs kepiniai… Romantika, idilė, ramybė su elegantišku aristokratijos prieskoniu
– visa tai atrasime Austrijos sostinėje Vienoje. Ne tik, Vienos senamiestis buvo įtrauktas į
UNESCO, bet ir Vienos kavos gėrimo kultūra, tad laisvu laiku, pagal galimybes galėsite
tradicinėje Vienos kavinėje išgerti kavos ir paragauti austriško štrudelio. Iš Vienos kelionė
į Brno. Nakvynė viešbutyje.

6 diena. Pusryčiai. Kelionė Lietuvos link. Pagal galimybę sustojame Kromeržyže. Miesto
įžymybė buvusi arkivyskupo Karlo Lichtenšteino rezidencija, Kromeržyžo pilis.
Garsus ankstyvojo baroko Kvetnos parkas*. Tai – maža prancūziškųjų Versalio sodų
kopija. Įmantrūs ryškių gėlių gėlynai įrėminti žemutėmis buksmedžių gyvatvorėmis, tikslios
ir griežtos formos, skulptūros ir fontanai, tvenkiniai su gulbėmis. Įspūdingi vaizdai į visą
parką atsiveria nuo galerijos stogo.
Tęsiame kelionę į Lietuvą per Čekiją, Lenkiją. Paryčiais sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA 599 €
Į Kelionės kainą įskaičiuota :
*Autobusas kelionei

*Kelionės organizacija
*Kelionės vadovas–gidas

PAPILDOMI OBJEKTAI
*Šionburno rūmai: 19.40 EUR (Grandturas, audiogidas). Yra 16 kalbų pasirinkimas. Dalis
parko lankoma nemokamai.
*Austriško štrudelio degustacinė programa: 5 Eur
*Plaukimas laivu Kremsas-Melkas: 35 Eur
*Melko vienuolynas: 15 Eur. Parkas lankomas nemokamai.
*Hellbrunno pilis ir pokštaujantys fontanai: 12.50 Eur
*Gidų paslaugos kai kuriuose objektuose: apie 20 Eur.

PASTABA. Lankomų objektų, paslaugų skaičius gali keistis, gali kisti ir kainos.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA:
*8 41 399 544, 8 69 684 064.
*Vilniaus g. 206, Šiauliai

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

