TRYS LIETUVOS ELEKTRINĖS
Programa:
Mašrutas: KAUNO A. BRAZAUSKO HIDROELEKTRINĖ – KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖ
IR ELEKTRĖNŲ ŠILUMINĖ ELEKTRINĖ
Kelionė organizuojama šiltuoju metų laiku, pagal užsakymą (šeštadieniais). Kol kas
ekskursijos po elektrines nėra organizuojamos, dėl koronoviruso plitimo situacijos
Lietuvoje.
Ryte išvykimas iš Šiaulių į Kauną ( išvykimo vietą ir laiką pasirenka užsakovas).
Iš Kauno, kiekvieną šeštadienį, laivai – “Nemunas“ ir “Algirdas“ kursuoja mašrutu –
Kaunas-Kruonis-Kaunas. Trijų valandų trukmės keliones metu galėsite grožėtis, ne tik,
Kauno marių pakrantėmis. Pažaislio vienuolyno ansambliu, bet ir iš arti pamatyti savo
dydžiu, stebinančią Kruonio hidrolektrinę. Per 3 val. apiplaukiamos praktiškai visos
Kauno marios. Įspūdingiausia kelionės akimirka – Kruonio HES, laivas pirplaukia visai prie
pat jos…
Sugrįžtame į Kauną. Aplankome Kauno A. Brazausko hidroelektrinę – didžiausią
Lietuvoje, pastatytą 1960 m. A.Brazausko vardas suteiktas 2014 m. Ekskursija po elektrinę
su elektrinės specialistu. Ekskursija nemokama, trukmė 1.30 val.
Keliaujame į Elektrėnus. Pakeliui sustojame Maisiejūnų kaime, Kaišiadorių rajone.
Apsilankome Kruonio HES, ekskursija po elektrinę su elektrinės specialistu. Ekskursija
nemokama, trukmė 1.30 val.
Keliaujame į Elektrėnus, miestą Vilniaus apskrityje. Miestas, įsikūręs Elektrėnų marių
šiauriniame krante. Elektrėnai asocijuojasi su dainos „Elektrėnų žiburiai“ skambesiu. Ši
daina laikoma miesto himnu. Elektrėnai – vienas iš jauniausių miestų Lietuvoje. Miesto
vardas – dirbtinis. Elektrėnai ežeringas kraštas (106 ežerai). Didžiausias ir giliausias yra
„Elektrėnų marios“. Aplankome Elektrėnų elektrinę, kuri po Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo tapo pagrindine Lietuvos jėgaine. Ekskursija nemokama. Trukmė 1.30
val.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 250 Eur (iš Šiaulių 20 vt. autobusu);
Kelionės organizavimo paslauga 60 Eur grupei;

Pastaba: jeigu, pageidautumėte kelionės vadovo, jo paslaugos kaina yra 80-100 Eur grupei;
Ekskursijos organizuojamos tik penktadieniais. Ekskursijos užsakymai:
ekskursijos@ignitis.lt. Ekskursijos po elektrines nemokamos.
Kelionės programą užsakovui pageidaujant koreguojama.
Informacija: 841399544; 869807197; 861846466 – Jovita ar 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

