NAUJIENA! SAVAITGALIS NIDOJE
Programa:
1 diena. Išvykstame į Nidą. Keliaujame link Klaipėdos. Keltu keliamės į Smiltynę. Važiuodami
link Nidos, susipažįstame su Juodkrante. Juodkrantėje pasivaikštome po senąjį vilų kvartalą,
grožimės skulptūrų ekspozicija Kuršių marių pakrantėje. Aplankysime Raganų kalną, sustosime
Naglių gamtos rezervate*, kur pasigrožėsime Pilkosiomis kopomis. Atvykstame į Nidą, įsikuriame
viešbutyje. Laisvas laikas vakarienei, savarankiškam pasivaikščiojimui po Nidą. Nakvynė svečių
namuose.
2 diena. Pusryčiai. Kelionės vadovo-gido lydimi, pasivaikščiosime po Nidą, susipažinsime su
Nidos miestelio savita architektūra, aplankysime Urbo kalno švyturį, apžiūrėsime Parnidžio kopą,
saulės laikrodį, praeisime Parnidžio pažintiniu taku, kuris driekiasi per kalnapušių mišką.
Susipažinsime su Nidos etnografinėmis kapinėmis, kuriose iki šiol išlikę originalių formų mediniai
antkapiniai paminklai-krikštai. Nepraeisime pro šalį Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos ir
Nidos liuteronų bažnyčių.
Laisvas laikas pietums ir poilsiui pajūryje arba muziejų (T. Manno*, Žvejo sodyba*, V. ir K.
Mizgirių Gintaro galerija*) aplankymui.
Būnant Nidoje, tiesiog
būtina pasiplaukioti laivu* palei Nidos kopas ir pakrantę. Pasiplaukiojimo kaina priklauso nuo
žmonių skaičiaus ir pasirinkto laivo „Lana“ ( 10 Eur /žm., tel.: 868258595), „Kuršis“ (iki 12 žm. – 80
Eur), „Aistis“ (iki 20 žm. – 140 Eur), „Gresa“ (iki 50 žm. –250 Eur), „Notanga“ (iki 6 žm.– 75 Eur),
„Nidas“ (iki 50 žm. – 200 Eur).
Nakvynė svečių namuose.
3 diena. Pusryčiai. Pusdienį skirsime poilsiui ir pramogoms prie jūros. Po pietų išvykstame namų
link.
KELIONĖS KAINA – 140 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė autobusu Šiauliai-Nida-Šiauliai;
*Keltas į Smiltynę, ekologijos mokestis;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės programos organizavimas;
*2 nakvynės su pusryčiais Nidoje (kambariai dviviečiai, triviečiai, keturviečiai, penkiaviečiai – dalis
kambarių su bendrais patogumais).
Papildomos išlaidos, kurios į kelionės kainą neįskaičiuotos:
*Bilietai į muziejus ( nuo 1 iki 2,5 Eur/žm.);
*Naglių gamtos rezervatas, bilietas – nuo 2 iki 5 Eur /žm.;
*Pasiplaukymas laivu Nidoje – nuo 5 iki 10 Eur /žm;
*Pavalgymas Nidoje.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, kainos gali keistis.

Išvykimo laikas ir vietos:
8.00 val. – Tilžės g., stotelė prie Katedros;
8.15 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Informacija /registracija tel.: 841525059, 860197003. Vadybininkė-kelionės organizatorė Ieva

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

