VOKIETIJA: SERENGETIS- BRĖMENAS- HEIDĖS
PARKAS
Programa:
Serengeti parkas yra Hodenhagene, šiaurinėje Vokietijos dalyje. Šis parkas susideda iš dviejų dalių:
žvėrys ir karusėlės. Gyvūnijos plotas užima 110ha, o gyvūnų yra apie 1500. Heides parkas- tai vienas
didžiausių teminių pramogų parkų Vokietijoje, užimantis 85ha plotą.
1 diena. Ryte 2.00 val. išvykstame iš Šiaulių . Kelionė per Lietuvą, Lenkiją (1092km). Nakvynė
viešbutyje Lenkijos-Vokietijos pasienyje.
2 diena. Pusryčiai. Vykstame į Serengečio parką. Seregečio safaris- laisvų laukinių gyvūnų
karalystė. Keliaujant specialiu autobusiuku galima ne tik stebėti, fotografuoti egzotiškus gyvūnus,
bet kai kuriuos jų net paglostyti. Traukinukas nuveža į “Vandenų” šalį su spalvingomis karuselėmis
bei kriokliais. Pabaigai, Jūsų laukia “Laisvalaikio” šalis su užkandinėmis, suvenyrų parduotuvėlėmis
ir kitomis linksmybėmis (trukmė ~ 3 val.).Vakarop išvykstame į Brėmeną. Pažintis su Brėmeno
senamiesčiu (trukmė ~ 2 val). Nakvynė Brėmene.
3 diena. Pusryčiai. Vykstame į Heide parką. Tai didžiausias šiaurės Vokietijos pramogų parkas,
stiprių pojūčių mėgėjų rojus. Dievinantiems greitį- „Amerikietiški kalneliai“, „Skrajojantis pianinas“,
„Limitas“ ir daugelis kitų atrakcionų. Vandens pramogų mėgėjams – „Pašėlusio vandens“ trasos su
kriokliais, kalnų upėmis. Romantikams – “Pasakų karalystė” su kalbančiomis ir šokančiomis lėlėmis,
pirmykščių žmonių pasaulis. Senovinės technikos gerbėjai galės pasivažinėti senovinėmis
mašinėlėmis, traukinukais. Be to, Jūsų laukia įspūdingi delfinų pasirodymai, aligatorių ir jūros liūtų
šou, elektroninių paukščių teatras ir t.t.(trukmė ~ 9 val.) Išvykstame Lenkijos link. Nakvynė
viešbutyje Lenkijos- Vokietijos pasienyje .
4 diena. Atvykstame į Varšuvą. Laisvas laikas kavai, pavalgymui, pasivaikščiojimui po senamiestį.
Vakare grįžtame į Šiaulius.
Kelionės kaina- 200,00 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Organizacinės išlaidos;
*3 nakvynės viešbutyje su pusryčiais.
Papildomos išlaidos, mokamų objektų lankymas:
*Heide parkas:
Vaikams ir mokiniams: 16,00 Eur

Suaugusiems: 24,00 Eur
Lydintiems asmenims: 24,00 Eir
Vaikams, mažesniems nei 4 metai: nemokamai.
*Serengeti parkas (kaina mišrioms grupėms):
Vaikams (3 iki 12 metų) 13,00 Eur ir 5,00 Eur (už 1 val. ekskursiją Serengeti parko autobusu po
gyvūnų pasaulį) viso 18,00 Eur
Suaugusiems 17,00 Eur ir 5,00 Eur (už 1 val. ekskursiją Serengerti parko autobusu po gyvūnų
pasaulį), viso 22,00 Eur
Pastaba. Objektų skaičius ir jų rodymo eiliškumas gali keistis. Mokamų objektų kainos gali keistis.
Pageidaujantiems medicininių išlaidų draudimo kelionei– draudimo polisas išrašomas „Kelionių
centre”. Informacija, registracija, tel.:+370-670-88723, +370-41-399544, el.p. travel@splius.lt,
vadybininkas Rokas.

Datos:
Datos: 2019 10 26-2019 10 29
Trukme: 4d.3n.
Kaina: 200 €

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

