VOKIETIJA. HEIDĖS PARKAS–TERMINIŲ VANDENŲ
PARKAS „SOLTAU THERME“–BERLYNAS
Programa:
1diena. Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją. Vakare atvykstame į
viešbutį.Nakvynė viešbutyje Vokietijos–Lenkijos pasienyje.
2 diena.Pusryčiai. Vykstame į “Heides parką”. Heides parkas – didelis (850000 kv.m.) ir
kupinas įvairiausių pramogų atrakcionų parkas, netoli Soltau miesto Vokietijoje. Šis parkas – vienas
iš populiariausių, kuriame smagiai jaučiasi visi – nuo 3 iki 93 metų… Keliaudami po atskiras parko
stotis, susipažinsite su visa Vokietija. Kiekvieną dieną vyksta įvairūs šou. Šou būna delfinų, papūgų,
Maya, piratų, Hallio Spencer šou, paukščių. Čia vyksta ir komiškasis teatras. Bet labiausiai
lankytojus traukia linksmieji kalneliai. Jų yra apie 40. Viena populiariausių atrakcijų – Colossos –
mediniai linksmieji kalneliai su Laisvės statula. Colossos buvo laikomas aukščiausiu pasaulyje
mediniu ”roller coaster“ iki 2003 m. Colossos kritimas iš 60 m aukščio, 120km/H. Kiti ne mažiau
įspūdingi atrakcionai – Swiss Bob Ride, suteikiantis jausmą, lyg važiuotumėte bobslėjaus rogutėmis.
Big loop su mirties kilpomis, Scream-laisvas kritimas nuo aukšto bokšto… Daugiau info: www. heidepark.de.
Mėgstantys vandenį, gali išmėginti 2 vandens trasas su 20 m kriokliais, kruizą sraunia kalnų upe. Yra
galimybė susipažinti ir su pirmykščių žmonių pasauliu, vokiečių pasakų karalyste, pasivažinėti
senovinėmis mašinėlėmis.
Vykstame į Soltau. Pageidaujantys, iki 22 val. pramogauja terminių vandenų parke “Soltau
Therme”. Daugiau: www.soltau-therme-online.de. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Išvykstame į Berlyną. Esant pageidavimui, kruizas laivu Špre upe.
Ekskursija po Vokietijos sostinę Berlyną autobusu ir pėstute: pagrindinė Rytų Berlyno aikštė
Aleksanderplatz, Televizijos bokštas, Begos fomta, Berlymo Rotušė, protestantų katedra. Muziejų
sala, Šv. Marijos katedra, Unter Den Liden alėja, Brandenburgo vartai, Reichstagas, Šinkelio
sargybinė, Humbolto universitetas, Šarlotenburgo rūmai, Tiergarteno parkas… Laisvas laikas.
Vakare išvykstame į viešbutį Vokietijos–Lenkijos pasienyje.Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją – į Lietuvą. Vakare sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina skaičiuojama 10 + 1 nemokamas
Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas, kuras, kelių, aikštelių mokesčiai.

*Kelionės vadovas.
*3 nakvynės su pusryčiais viešbutyje.
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Heide parkas, grupinė kaina – 23,50-20 Eur.
*Terminių vandenų parkas “Soltau Therme” (3 val.) – 10.50 Eur.
*Berlynas, kruizas Špte upe – 15 Eur.
*Važiuojant per Lenkiją, pavalgymui turėti 20-40PLN, higienos reikmėms – 5PLN.
*Vokietijoje pavalgymui – 20-40Eur.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama. Galima vykti 4d.2n. Kelionė
organizuojama iš įvairių Lietuvos vietų. Kaina koreguojama.
Informacija apie kelionę tel.: 841 399544, 869807197, 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

