VIENA DIENA KALININGRADE (SU ELEKTRONINE
VIZA)
Programa:
Data: pasirinktinai
Trukmė – apie 20 val.
Pastaba. Elektroninė viza – nemokama. Informacija apie elektroninę vizą
http://electronic-visa.kdmid.ru/index.html).
Kelionių centro paslauga elektroninei vizai gauti – mokama – 5 Eur. Sveikatos draudimas 1
d. – 3 Eur.
Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė link Tauragės– Sovetsko (lietuv. – Tilžės). Tilžę su Panemune
(Pagėgių savivaldybė) jungia Karalienės Luizės tiltas. Juo pravažiavus – pasienio kontrolės punktas.
Pasienio formalumai. Pravažiuojame Tilžę, kur dar ir šiandien ryškūs lietuvybės ženklai, daug
vokiškos architektūros statinių…
Keliaujame link Kaliningrado (Karaliaučius, Kionigsbergas, Kaliningradas). Kaliningrado sritis
įdomi tuo, kad čia susisluoksniavę keli istoriniai periodai: senųjų prūsų, Teotono ordino, Rytų
Prūsijos, vokiškasis periodas, sovietinis ir dabartinės – šiuolaikinės Rusijos. Vienu žodžiu čia
“eklektika”, nes čia galima pamatyti visus šiuos laikotarpius vienoje kompatiškoje teritorijoje.
Atvykus į Kaliningradą, leisimės į apžvalginę ekskursiją. Pamatysime Zakaimio, Karališkuosius ir
Rosgarteno vartus, gatvę “Litovskij val”, taip pat karo nenuniokotą “miesto-sodo” rajoną Amalenau.
Sustosime papietauti*. Toliau pakeliausime pėsčiomis po miesto centrą: Maskvos prospektas,
Pergalės aikštė, paminklas šiuolaikinės vokiečių literatūros pradininkui, poetui, dramaturgui F.
Šileriui, Tiumfo kolona, stačiatikių katedra. Toliau ekskursiją tęsiame autobusu. Važiuosime link
miesto atisimbolio – Tarybų rūmų (palaidotas robotas). Aplankysime lietuvių skverą ir lituanisto I.
Rėzos paminklą. Keliausime į Pasaulio vandenynų muziejaus kompleksą* – tai vienas įdomiausių
miesto lankytinų objektų. Po apsilankymo muziejuje, pasivaikščiosime po Kanto salą ir Žvejų kaimą.
Užsuksime į miesto simboliu tapusią 14 a. Karaliaučiaus katedrą*. Esant galimybei,
pasiklausysime vargonų koncerto*. Aplankysime E. Kanto mauzoliejų*, Didžiąją sinagogą…
Laisvas laikas.
Apie 18 val. išvykstame iš Kaliningrado. Kelionė Kaliningradas– Sovetskas– Šiauliai (250 km). Apie
23-24 val. sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina derinama su užsakovu
Į kainą įskaičiuota:
Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS (1Eur -66 rub):
*Ekskursija po Kaliningradą – 75 Eur /grupei;

*Pasaulio vandenynų muziejus: Ekspozicija “Glubina +akvariumas ” – 300-150 rub;
*Ekspozicija “Glubina ” – 300-100 rub;
*Povandeninis laivas – 300-150 rub;
*Katedra. Bilietas – 150 rub /žm.;
*Pietus – 400 rub;
*Marcipanų muziejus su degustacija – 50 rub.
Pastaba. Lankomų objektų kainos ir eiliškumas, skaičius gali keistis. Užsakovui pageidaujant,
programa koreguojama.
Informacija tel.: 841399544, 869807197 – 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

