ŠIAURĖS VOKIETIJA – ŽEMĖ TARP DVIEJŲ JŪRŲ
Programa:
1 diena (Šiauliai–Slubice (1033 km))
Išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
2 diena (Slubice–Švėrinas (307 km)–Liubekas (76 km))
Pusryčiai. Vykstama į Švėriną. Ekskursinė programa po Švėriną: XIX a. pastatyta neorenesanso
stiliaus salos pilis*, stūksanti Švėrino ežero saloje, katedra, senasis pilies sodas su kanalais, augalų
kompozicijomis, gėlynais. Važiuojame į Hanzos miestą – Liubeką (76km). Liubekas – tai buvusi
Hanzos sąjungos sostinė – “Hanzos Karalienė”. Apie XIII a. Liubekas tampa didžiuoju uostu, iš kurio
išvykdavo Livonijos, o vėliau Kryžiuočių ordino riteriai. Liubeko senamiestis 2005 m. įtrauktas į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ekskursinė programa: Holšteino miesto vartai, katedra, Šv.
Marijos bažnyčia: į jos bokštą (125 m) užkopę, apžvelgsime Liubeką – Vokietijos miestą, turintį
vieną gražiausių senamiesčių Vokietijoje. Anksčiau šis miestas buvo vadinamas “Hanzos karaliene“.
2005 m. Liubekas įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą ir yra vienas lankomiausių šiaurės
Vokietijos miestų. Miesto simbolis – dvibokščiai Holšteino miesto vartai, Turgaus aikštė ir joje esanti
rotušė, pirklių pastatai, Šv. Petro bažnyčia, iš kurios bokštų atsiveria puiki miesto panorama, Šv.
Marijos bažnyčia, Šv. Jakobo jūrininkų bažnyčia, sauganti burlaivį, kurio įgula dingo Bermudų
trikampyje, Tomo Manno Budenbrokų namas ir kt.. Nakvynė viešbutyje.
3 diena (Liubekas–Büsum (150 km)–Helgolandas–Büsum– Hamburgas (122 km))
Pusryčiai. Vykstame į Büsum, iš kur *laivu (2,5val.) Šiaurės jūra plauksime į labiausiai nuo Vokietijos
krantų nutolusią Helgoland salą, kuri šiandien vadinama poilsiautojų rojumi. Sala turi savo
svečiams ką pasiūlyti: ramybę, balto smėlio paplūdimius, švelnų jūros klimatą ir švarų orą. Maždaug
dviejų kvadratinių kilometrų didumo saloje, kuri susidaro iš žemutinės, vidurinės ir aukštutinės
dalies galima daug įdomaus surasti: *akvariumas, kur galima susipažinti su Šiaurės jūros gyvūnija ir
augmenija, pasivaikščiojimas mažiausio pasaulyje gamtos rezervato takeliais (3 km) iki salos
simbolio – aukštos, raudonos uolos, kyšančios iš jūros, vadinamos „Ilgoji Ana“. Salos lankytojai
mėgsta iškylas valtimis aplink salą, aplanko poeto Hoffmann‘o iš Fallersleben paminklą, to paties,
kuris įkvėptas šios salos grožio 1841 m. parašė Vokietijos nacionalinio himno žodžius: “Deutschland,
Deutschland über alles… Vokietija, Vokietija aukščiau visko…“. Aukštutinę salos dalį poilsiautojai
pasiekia neįprasta transporto priemone – *liftu arba kopia 184 laiptelius į viršų. Helgoland sala –
mėgstančių pirkinius rojus. Jaukiose, ryškių spalvų, medinėse, skandinaviško stiliaus krautuvėlėse
prekės parduodamos be muito ir be PVM: spiritiniai gėrimai, tabakas, parfumerija, papuošalai ir
laikrodžiai – populiariausi salos svečių pirkiniai. Prekybinių gatvių yra tiek žemutinėje, tiek
aukštutinėje salos dalyje. 16 val. išplaukiame laivu į žemyną. 18.30 val. iš Büsum uosto išvykstame į
Hamburgą – vadinamą laisvąjį Hanzos miestą. Hamburgo pavadinimas kilo nuo 808 m. prie Alsterio
upės pastatytos tvirtovės pavadinimo Hamme Burg. Senamiestis yra rytiniame Alster upės krante,

naujamiestis – vakariniame krante. Hamburgas kaip ir Amsterdamas, Venecija pasižymi tiltų gausa
(2300). Bet Hamburge jų daugiau nei Amsterdamo ir Venecijos tiltus kartu sudėjus. Hamburge kaip
ir Amsterdame yra “raudonų žibintų“ rajonas Reeperbahn, kur gausybė naktinių klubų, barų,
diskotekų ir tik vienoje šio rajono gatvėje Herbertstraße, kur moterys vitrinose siūlomos kaip šviežia
žuvis, draudžiama vaikščioti moterims ir nepilnamečiams. Pažintis su vakariniu miestu: rotušė,
laisvojo uosto sandėlių pastatai, gotikinė Šv. Petro ir barokinė Šv. Mykolo bažnyčios. Nakvynė
viešbutyje Hamburge.

4 diena (Hamburgas – Brėmenas(126 km) – Celė (126 km) – Slubice (350km))
Pusryčiai. Vykstama į laisvą Hanzos miestą Brėmeną, įsikūrusį prie Vėzerio upės. Ekskursija po
Brėmeno žemės sostinę, vieną iš didžiausių Hanzos miestų: pagrindinė viduramžių laikų aikštė,
kurioje puikuojasi rotušė, prieš ją – Hanzos miesto simbolis – riterio Rolando skulptūra, Šv. Petro
katedra, parlamento rūmai. Taip – Brėmenas iki šiol išsiskiria iš kitų miestų. Jis tikrai yra laisvas –
turi savo parlamentą ir vyriausybę. Kitas nuostabus spalvingas architektūrinis kūrinys Brėmene yra
Šnuro kvartalas – XV-XVIII a. statytų mažų namų kvartalas. Viena įspūdingiausių gatvių Brėmene yra
Böttcherstrasse. Šioje gatvėje kadaise gyveno kubiliai, o XX a. pradž. ji buvo rekonstruota Art Deco
stiliumi, išpuošta meno kūriniais. Ant vieno iš namų frontonų kabo 30 porcelianinių varpų, kurių
skambesio galėsime pasiklausyti. 2004 m. Brėmeno rotušė ir Rolando skulptūra įtraukti į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Išvykimas į Celę. Atvykstame į Žemutinėje Saksonijoje prie Alerio upės
įsikūrusį, vieną iš gražiausių šiaurės Vokietijos miestelių (apie 70.000 gyv.) – Celę. 2002 m. Celė
pripažinta gražiausiu Vokietijos miestu. Ekskursija po nepaprasto grožio senamiestį, kuriame
išsaugota penki šimtai fachverko pastatų. Gražiausi iš jų stovi Stechbahn gatvėje, kur viduramžiais
vykdavo kilmingų riterių turnyrai. Ekskursinė programa: senamiestis, rotušė, greta kurios dar stovi
gėdos stulpas, seniausia šiaurės Vokietijoje išlikusi sinagoga. Verta aplankyti *hercogo rūmus,
kuriuose nuo 14 iki 18 a. buvo Liuneburgo kunigaikščių rezidencija. Gražiausia rūmų patalpa – 15 a.
koplyčia – vienintelė Vokietijoje išlikusi ankstyvojo protestantizmo rūmų koplyčia, iš jos bokšto
atsiveria apylinkių vaizdai. Laisvas laikas. Kelionė į Slubice. Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
5 diena (Slubice–Šiauliai (1033 km))
Grįžimas per Lenkiją į namus.

Kelionės kaina – derinama agentūroje (10+1 nemokamas)
Kelionės vadovo paslauga – 100 €/žm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
∙ kelionė autobusu,
∙ kelionės vadovo paslaugos,
∙ ekskursinė programa,
∙ 4 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais.
Papildomos išlaidos:
*Švėrino rūmai – 4 €/1asm. + 60 €/ grupei;
*Budenbrokų namas Liubeke – 2,50 €;

*Šv. Katerinos bažnyčia Liubeke – 1 €;
*Holsteino vartai – 5 €/1 asm. + 50 €/grupei 60 min. gido paslaugos;
* plaukimas laivu MS »LADY VON BÜSUM« į Helgoland salą ir atgal grupei nuo 20 asmenų: suaug. –
29,00 € ; jaun. (16-17 metų) – 27,00 €; vaik. (4-15metų) – 22,00 €;
* Akvariumas Helgoland saloje – 5,00 €, vaikams iki 16 metų – 3,00 €;
* liftas Helgoland saloje – 1 €;
*Hercogų rūmai Celėje – ekskursija rusų, anglų k. 4 €/1 asm. + 45 €/grupei (iš anksto užsakyti);
500 fachwerko namų sudaro Celės senamiestį. Gražiausi iš jų stovi Stechbahn gatvėje, kur
viduramžiais buvo kilmingų riterių turnyrų aikštė.

Pastabos
∙ekskursinių objektų lankymo tvarka ir mokamų objektų bilietų kainos gali keistis;
∙kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda;
∙prie kiekvienos kelionės dienos parašyti kilometražai tik apytiksliai nurodo tą dieną nuvažiuojamus
atstumus, bet nenurodo tiksliai kilometrų;
Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.

Informacija tel.: 841399544, 861846466

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

