SEKMADIENIS SU DELFINAIS IR POILSIS PRIE JŪROS
– SMILTYNĖJE
Programa:
Smiltynė – Klaipėdos miesto dalis, esanti Kuršių nerijoje – į pietus nuo Kopgalio. Visa
Smiltynė priklauso Kuršių nerijos nacionaliniam parkui. Visą Smiltynę dengia miškai, prie
jūros – kopos ir paplūdimiai, yra Lietuvos jūrų muziejus-akvariumas ir delfinariumas.
Šią vietą galima vadinti uostamiesčio rojaus kampeliu. Jos grožis ir senovinė architektūra
ligi šiol žavi pačius klaipėdiečius ir svečius iš viso pasaulio.
Paskutinį mėnesio sekmadienį Jūrų muziejus-akvariumas lankomas nemokamai.
Delfinų pasirodymai vasaros mėnesiais – 11.30, 13.00, 15.00, 16.30 val.
Ryte, 6.30 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*6.30 val. Tilžės g., stotelė prie Katedros ir 6.45 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Kelionė Žemaitijos keliais – į uostamiestį, Klaipėdą. Atvykę į Klaipėdą, Smiltynės perkėlą 10.00 val.,
keliamės į Smiltynę. Autobusu, važiuojame Jūrų muziejaus–akvariumo link. Lankome jūrų
muziejų–akvariumą. Susipažįstame su jo atjaunėjusiomis ir praturtėjusiomis ekspozicijomis
restauruotose erdvėse. Forto istorija siekia 19 a. II pusę, kuomet Kopgalyje, šiauriausiame Kuršių
nerijos taške buvo pastatyta gynybinė pajūrio tvirtovė. Per II Pasaulinį karą ji buvo visiškai
sugriauta, 1979 m. Nerijos fortas atstatytas ir pritaikytas muziejui. Dabar jis – vienas populiariausių
muziejų Baltijos pajūryje.
Nepažįstamai pasikeitęs akvariumas kviečia į intriguojančią kelionę nuo l Lietuvos upelio, ežero į
tropinius vandenis. Pagrindinė restauruoto jūrų muziejaus-akvariumo puošmena ir naujiena – 25 m
ilgio perregimas akrilo tunelis. Juo eidami, pasijusite, tarsi po vandeniu, iš arti galėsite stebėti
įspūdingas žuvis, ryklius.
Pageidaujantys lankosi delfinariume, delfinų pasirodyme*.
Toliau, mėgaujamės laisvalaikiu paplūdimyje, prie jūros – Smiltynėje.
Vakarop, kelionės vadovo-gido lydimi, trumpai pasivaikštome po Klaipėdos senamiestį. Nei vienas
Lietuvos miestas neturi tokio senamiesčio, kaip Klaipėda. Ekskursijos metu aplankysite
“Mažuosius Klaipėdos gyventojus”: katiną džentelmeno veidu, peliuką, kaminkrėtį,
sužinosite, kokias galias turi Slibinas, užsiropštęs ant sienos…
Kelionė į Šiaulius.

KELIONĖS KAINA – 18 €
Į kainą įskaičiuota:
*Transportas – komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos:
*Autobuso perkėlimas į Smiltynę – 24,60 Eur;
*Kelto bilietas (keleiviui – 1 Eur, keleivis su 50 proc. nuolaida – 0,50 Eur);
*Delfinų pasirodymo programa (Suaugusiems SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS – 7 Eur, BIRŽELIS-LIEPA-RUGPJŪTIS –10 Eur). Kainos grupėms daugiau nei
15 asmenų – 6-9 Eur.
Pastaba. Dėl oro sąlygų, lydintis kelionės vadovas gali programą koreguoti, gali keistis kelionės
programa. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.

Informacija/registracija tel.: 841399544, 864219000 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2019 08 25-2019 08 25
Trukme: 14 val.
Spec. žinute: Grupė renkama
Kaina: 18 €
Datos: 2019 09 29-2019 09 29
Trukme: 14 val.
Kaina: 18 €
Keliones ID: KC3I190929

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

