SLOVAKIJA. UŽBURIANTIS KALNŲ GROŽIS
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė Lietuva–Lenkija–Slovakija (apie 1000 km)
.Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Atvykstame į Pieninų Nacionalinį parką. Iš Červeny Klaštor plaukiame*
plaustais Dunajeco upe (apie 10 km, apie 2 val., viename plauste – 15 žmonių). Grožimės
vaizdingomis uolomis, Pieninų simboliu – Trijų karūnų viršukalne, klausomės plaustininkų
pasakojimų, legendų.
Toliau – pasivaikščiojimas Pieninų Nacionalinio parko takais. Vakarienė nacionalinėje
slovakų užeigoje (Chata Pieniny www.chatapieniny.sl/index0.ht.ml arba Goralsky dvor
www.goralskydvor.sk/en/camp/), kur vietiniai muzikantai groja slovakiškas melodijas.
Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Lankome Belianska urvus *, vienus įspūdingiausių Slovakijoje. Leisimės į
1370 m ilgio požeminę kelionę požemine trasa, kur temperatūra vasarą sieks apie 5 laipsnius
šilumos. Grožėsimės stalagtitais, stalagmitais (trukmė – apie 1 val.) daugiau info:
www.ssj.sk/en/jackyna/2-belianska-cave.
Vykstame į Štrbske Pleso – aukščiausiai (1335 m) virš jūros lygio esantį kurortą. Keliamės
keltuvu iki Chata pod Solisko (1840 m) ir nesunkus žygis pėsčiomis iki Predne Solisko
(2117m), nuo kurio atsiveria kvapą gniaužanti kalnų panorama.
Atvykstame į nedidelį miestelį. Miestelis išlaikęs viduramžio bruožus, įtraukatas į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą. Toliau aplankome: Vrbov, maudynės terminiuose baseinuose (apie 2,5 val.).
Daugiau info www.termalnekupalisko.com
Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai. Iš Tatranska Lomnicos keltuvais keliamės * į Skalnate Pleso (1751 m).
Gėrimės panorama Iš Hrebienok stotelės, funikulieriumi leisimės į Stary Smakovec kurortą.
Išvykstame į namo. Kelionė (1080 km) į Lietuvą. Naktis autobuse. Anksti ryte sugrįžtame į
namus.
Kelionės kaina skaičiuojama 10 + 1 nemokamas.
Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;

*Kelionės vadovo paslaugos, ekskursinė programa;
*3 nakvynės viešbutyje, 3 pusryčiai;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelioneje :
*Sveikatos draudimas kelionei -3 Eur;
*Plaukimas plaustais Dunajeco upe – apie 12 Eur /žm.;
*Belianska urvai – 8 Eur;
*Keltuvai Ųtrbske Pleso-Solisko chata -15 Eur;
*Vrbov terminiai baseinai 2,5 val. – 8 Eur.
Pastaba. Lankomų objektų kainos ir eiliškumas, skaičius gali keistis.
Kelionei reikalinga patogi avalynė ir rūbai.
INFORMACIJA tel.: 841399544, 525059, 869807197, 861846466 – Jovita,Virginija

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

