VOKIETIJA. SAVAITGALIS BERLYNE
Programa:
Data: 2022.12.04/06 (3d. 2n.)
1 diena. Ryte išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vieta ir laikas:
03.00 – 03.15 val (Katedra, Tilžės g. – PC Akropolis, Gegužių g.) – tikslus kelionės laikas
patikslinamas prieš kelionę.
Kelionė per Lietuvą, Lenkiją. Po pietų atvykstame į Didžiosios Lenkijos vaivadijos sostinę,
išsaugojusią prūsišką dvasią – Poznanę, įsikūrusią prie Vartos ir Cibinos upių. Pažintis su miestu:
apžiūrime Tumski salą, kuri šiandien atiduota katalikų bažnyčiai. Šioje saloje vis dar stovi pirmoji
katedra Lenkijoje, paminklas popiežiui Jonui Pauliui II, Liubranskio akademija, Jordano tiltas. Kitoje
Vartos upės pusėje, įsikūręs pirklių ir amatininkų miestas. Pažintį su miestu tęsiame Poznanės
senamiestyje, kur pamatysime matematiškai, išsidėsčiusią turgaus aikštę, Italiją primenančią
renesansinę rotušę. Susipažinsime su miesto istorija, sužinosime, kodėl Poznanė ožių miestas,
pasivaikščiosime jaukiomis senamiesčio gatvelėmis, pamatysime Šv. Stanislovo bažnyčią, dar
vadinamą “fara”, ir kitus senamiesčio pastatus, turėsime galimybę paragauti Šv. Martyno bandelių.
Išvykstame link Vokietijos. Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
2 diena.
Ryte pusryčiai, vykstame į Vokietijos sostinę – Berlyną (apie 2 val.). Tik atvykę į Berlyną
stabtelėsime (apie 20 min.) prie vieno iš gražiausių tiltų mieste – Oberbaumbruecke, nuo kurio 1,3
km tęsiasi viena iš šešių Berlyno sienos likučių, po Vokietijos susijungimo tapyta įvairių menininkų,
vadinama – „Rytų Berlyno galerija“. Autobusu ir pėsčiomis tęsiame pažintį su buvusiu Rytų Berlynu:
Žandarmerijos ir Bebelio aikštės, paminklas „Sudegintoms knygoms“. Keliaujame pagrindinė Rytų
Berlyno gatve „Unter den Linden“(„Po Liepomis“), kur pamatysime šios gatvės įžymybes: Humbolto
universitetą, Berlyno operą, arsenalą, sargybos pastatą, muziejų salą, katedrą, 2021 m. atstatytus
Karališkus rezidencinius rūmus, vadinamus Humbolt Forum, ateisime iki Alexanderplatz aikštės, kur
stovi TV bokštas, Raudonoji Berlyno rotušė, Neptūno fontanas, seniausias Berlyno kvartalas
Nikolajviertel, Šv.Marijos bažnyčia. Pageidaujant plauksime 1 val. turistiniu laiveliu Spree* upe arba
pasirinktinai lankysime muziejus (atskirai derinsime prieš kelionę).
Autobusu pasieksime Reichstagą – Vokietijos parlamentarų rūmus, įsikūrusį Vyriausybiniame rajone
greta Žaliųjų Berlyno plaučių 207 ha parko Tiergarten (pagal galimybę pakilsime į anglų architekto
Normano Forsto projektuotą kupolą, kad galėtume nužvelgti Berlyną iš aukštai), keliausime link
Brandeburgo vartų, praeisime paminklą žydų aukoms, pasieksime moderniausią miesto aikštę –
Potsdamo.
Tęsime apžvalginę ekskursiją autobusu tarp buvusių Rytų ir Vakarų Berlynų: Nacių laikų

vyriausybinis rajonas, originalus Berlynos sienos fragmentas, amerikiečių perėjimo postas –
Checkpoint Charlie, ambasadų gatvė, Pergalės kolona- berlyniečių meiliai vadinama Elsyte. Antrą
dienos dalį praleisime buvusiame Vakarų Berlyne, kur Breitscheid aikštėje su moderniu fontanu
„Pasaulio galva“ stovi per II Pasaulinį karą nukentėjusi „Kaizerio Wilhelmo Atminimo“ bažnyčiapravardžiuojama „Sugedusiu dantimi“, greta seniausias Vokietijoje Berlyno zoologijos sodas, buvusi
pagrindinė Vakarų Berlyno gatvė Kurfürstendamm. Laisvas laikas Berlyne. Nakvynė viešbutyje
Lenkijoje.
3 diena.
Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Aplankome Piligrimystės centrą Stary Licheną, garsėjantis Švč.
Licheno Dievo Motinos bazilika. Tai – pati didžiausia šventovė Lenkijoje. Bazilikos vertybė –
stebuklinga, legendomis apipinta Dievo Motinos ikona. Vėlai vakare sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 191 €.
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
2 nakvynės viešbutyje, 2 pusryčiai.
kelionė autobusu;
kelionės vadovo- gido paslaugos;
kelionės programos rengimas ir derinimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS: apie 30 €(Muziejų sala Berlyne – 18 €, su šiuo bilietu galima aplankyti 5
Muziejaus salos muziejus).
PASTABA: Kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir
kainos gali keistis. Priemoka už vienvietį kambarį apie 50€
APMOKĖJIMAS. Po registracijos internetu ar telefonu, ar apsilankius UAB „Kelionių centre“ per 3
dienas reikia susimokėti avansą (sudarantį 20 procentų kelionės kainos), likutį reikia susimokėti ne
vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės datos. Kelionei neįvykus dėl kelionių
organizatoriaus (nesusirinkus grupėms, atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms) sumokėti
pinigai bus grąžinami.
MOKĖJIMO BŪDAI:
Grynais, kortele – UAB „Kelionių centras“ adresu: Vilniaus g. 206, Šiauliai
Pavedimu: a/s: LT067300010087001964, AB Swedbank, Banko kodas: 73000
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 8 41 399 544, 8 696 84 064 Aurelija, el.paštas
bustravel@smail.lt

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

