ŽYMIAUSIOS KALĖDINĖS MUGĖS VOKIETIJOJE:
DREZDENAS- NIURNBERGAS
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykstate iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Nakvynė viešbutyje LenkijosVokietijos pasienyje.
2 diena. Pusryčiai. Atvykstate į vieną gražiausių Vokietijos miestų – Drezdeną. Apžvalginė ekskursija
po miestą: pasivaikštote Briulio terasa, kitaip vadinama „Europos balkonu“, nuo kurios atsiveria
nuostabus Elbės vaizdas, renesansiniai Karališkieji rūmai su Karališkąja šeimos koplyčia, vienas
pagrindinių miesto simbolių – Saksonijos valstybinis teatras, kuriame vyko daug pasaulinių premjerų,
teatro aikštė, Garsioji Zemperio Opera, baroko šedevras – Cvingerio rūmai su meno galerija, įsikūrę
tarp dviejų buvusių miesto sienų, Porceliano ekspozicija, barokinė Nimfų maudykla. Vaikščiodami po
Dresdeno senamiestį, aplankysime didingąją, antram gyvenimui prisikėlusią Dievo Motinos katedrą,
pakilsime į 67 m aukštyje esančią apžvalgos aikštelę*, iš kurios pasigėrėsime miesto panorama.
Drezdeno kalėdinės mugės lankymas (www. striezel-markt.de). Vykstame į viešbutį link Niurnbergo.
3 diena. Po pusryčių vykstame į Niunbergą. Tai senos šventosios Romos imperijos sostinė.
Ekskursijos metu susipažinsime su miestu: aplankysime Imperatoriškąją pilį*, pilies kiemelius,
grožėsimės senojo miesto panorama nuo pilies sienų, nusileisime kreivomis gatvelėmis nuo pilies
kalvos į senąjį miestą, aplankysime garsiojo dailininko A.Diurerio namą. Apsilankysime Turgaus
aikštėje, kurioje jau šurmuliuos „Kūdikėlio Kristaus” adventinė mugė, kurios istorija siekia daugiau
nei 500 metų. Gardumynų mėgėjai gali įsigyti Niurnbergo meduolių „Lebkuchen“, parduodamų
spalvingose dėžutėse. Kalėdinės mugės lankymas – susigundote paragauti keptų labai mažų
Niurnbergo dešrelių, kurios kepamomis tiesiog gatvėje, išpuoštuose nameliuose prekybininkai siūlo
įvairiausių rankdarbių, gomurį džiugina kalėdiniai sausainiai, karštas vynas ir įvairių regionų
tradiciniai patiekalai, skamba šventinės chorų giesmės ir pučiamųjų orkestrų muzika.
(www.christkindlesmarkt.de). Romantiškiau nebūna! Galėsite aplankyti žaislų muziejų*, kuris yra
vienas didžiausių ir įspūdingiausių Europoje. O kur dar turgaus aikštės įžymybės – Rotušė, Dievo
Motinos, Šv. Sebaldo ir Šv. Laurenco bažnyčios, amatininkų kvartalas, seniausia Niurnbergo užeiga
„Dešrelių namai”, kur galėsite paragauti bavariškų dešrelių ir šviesaus alaus. Laisvas laikas, kurio
metu pasiduosite kalėdinio šurmulio magijai. Nakvynė prie Prahos.
4 diena. Pusryčiai. Kelionė namo.
Kelionės kaina– 195 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė autobusu;
*3 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
*Ekskursinė programa;

*Kelionės vadovo paslaugos;
*Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Mokamiems objektams reikia turėti ~30 eurų.
Pastaba. Objektų skaičius, lankymo eiliškumas, kainos gali keistis. Lydintis kelionės vadovas
ekskursijų muziejuose ir kituose mokamuose objektuose neveda.
Informacija /registracija, tel.: +37041399544, +37067088723, kelionių agentas Rokas.

Datos:
Datos: 2019 12 12-2019 12 15
Trukme: 4d.3n.
Kaina: 195€

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

