SLOVAKIJA, UŽBURIANTIS KALNŲ GROŽIS (SU
KELIONĖS VADOVE DALIA MOTIK)
Programa:
Pirma diena. Anksti ryte 5.00 išvykimas iš Varpo gatvės aikštelės prie Valstybinės kolegijos,
05.15- iš aikštelės Gegužių gatvėje prie PC Akropolis. Kelionė Lietuva -Lenkija -Slovakiją (Apie
1000km).
Nakvynė privačiame pensione Stara Lesna, Slovakijoje.

Antra diena. Po pusryčių vyksime į užburiančiais vaizdais garsėjantį Pieninų Nacionalinį parką.
Lankysimės Raudonajame vienuolyne, sužinosime jo įkūrimo istoriją XIV amžiuje, legendą apie
skraidantį vienuolį ir kitas paslaptis.
Plauksime mediniais plaustais gražiausiu Europoje Dunajeco kanjonu, grožėsime skardžiais, uolomis
ir Pieninų simboliu Trijų karūnų kalnu. Šimtmečiais Dunajeco upe iki pat Baltijos jūros buvo
plukdomi sieliai, o dabar plaukimas itin vaizdinga 11 km ilgio atkarpa – saugi ir turistų ypač
mėgstama pramoga.
Apsilankysime Levočoje, nedideliame miestelyje, išlaikusiame viduramžio bruožus, garsėjančiame
renesanso architektūra. Levoča įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Lankysimės šv. Jokūbo
bažnyčioje, kurią garsina 18,62 m aukščio gotikos medinis altorius.
Vakarieniausime slovakų nacionaliniame restorane Kolyboje, kur skambant gyvai muzikai,
pasimėgausime nacionaliniais patiekalais.
Nakvynė pensione Stara Lesna.

Trečia diena Pusryčiai. Lankysime Belianska urvus, vienus įspūdingiausius Slovakijoje. Leisimės į
1370m ilgio kelionę požemine trasa, kur temperatūra tiek žiemą, tiek vasarą yra apie 5 laipsnius
šilumos. Grožėsimės požeminiais ežerais, stalagtitais, stalagmitais.
Keliausime į Tatranska Lomnica, iš ten keltuvais kelsimės į Skalnate Pleso (1751m). 2-3 valandų
žygis vaizdingais kalnų takeliais iki Hrebienok, iš kur funikulieriumi leisimės į Stary Smakovec
kurortą.
Toliau aplankysime Vrbov, vakarinės maudynės terminiuose baseinuose (Apie 2,5 val ).
Nakvynė pensione Stara Lesna.

Ketvirta diena. Po pusryčių vyksime į aukščiausiai (1335m virš jūros lygio) esantį kurortą, įsikūrusį
vaizdingo, kalnų apsupto ežero pakrantėje. Kelsimės keltuvu iki Chata pod Solisko (1840m), iš ten
žygiuosime pėsčiomis iki Predne Solisko (2117m) viršukalnės, nuo kurios atsiveria kvapą gniaužanti
kalnų panorama.
Nusileidus keltuvu – dar vienas žygis iki kalnų ežero Popradske Pleso arba laisvas laikas
pasivaikščiojimui, suvenyrams, lauktuvėms pirkti.
Išvykimas iš Slovakijos.
Nakvynė Lenkijoje.
Penkta diena. Pusryčiai, kelionė namo. Vėlai vakare grįžimas į Šiaulius.

Kelionės kaina 205Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslaugos, ekskursinė programa
*4 nakvynės viešbutyje/pensione, 4 pusryčiai
*Kelionės organizavimas

Papildomoms išlaidos kelionėje turėti apie 80-100Eur

Pastaba. Lankomų objektų kainos ir eiliškumas, skaičius gali keistis
Kelionei reikalinga patogi avalynė ir rūbai.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2019 09 25-2019 09 29
Trukme: 5d4n
Kaina: 205 €

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

