PASAULIO
PAŽINIMO
KELIONĖS

2020

11 dienų poilsis

Puketo saloje
nuo

899€
Skrydis +
4 viešbutis
su pusryčiais
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save!

Pasaulio ir savęs pažinimo link!
Mes mėgstame keliones ir mylime pasaulį. Dieviname jo skirtumus, kontrastus, įvairovę, patirtis, kurias jis suteikia, ir jau daugiau nei 25 metus kviečiame Jus į visa tai pasinerti drauge!
Ar esate kada pagalvoję, kodėl žmonės iš viso keliauja? Daug amžių žmonija leidosi į keliones skatinama įvairiausių troškimų atrasti nepramintus kelius ar ieškodama geresnio pasaulio. Ir būtent mes, kelionių aistruoliai, smalsūs senųjų avantiūristų ir nuotykių ieškotojų palikuonys, visais laikais padėjome žmonijai plėsti horizontus nuo Afrikos iki tolimiausios Antarktidos ir net pasiekti žvaigždes. Todėl prisijunkite ir kartu su mumis,
„WE Travel“ komanda, leiskitės į vis dar nesibaigiančius atradimus, pažinkite sena ir nauja, neįtikėtiną gamtos
ir kultūros stebuklų lobyną, prisidėkite prie naujo pasaulio – geresnio, turtingesnio, įvairiausių spalvų, skonių,
tautybių, kultūrų, tolerantiško, puoselėjančio visai žmonijai svarbias bendrąsias vertybes – kūrimo. Juk tik keliaudamas ir pažindamas iš tikrųjų supranti, kaip svarbu išsaugoti tai, kas gera ir vertinga, ir atsisakyti to, kas
kelia pavojų mums ir visai mūsų planetai. Taigi – keliaukime atsakingai!
Pasaulis keičiasi ir tai, ką šiandien galime pasiekti ranka, rytoj gali būti uždrausta ir prieinama tik saujelei išrinktųjų. Tai dar viena priežastis keliauti būtent dabar ir savo akimis pamatyti, kol tai dar įmanoma.
Vadovaudamiesi šiomis idėjomis pristatome maršrutus po tolimas ir arčiau esančias šalis, kad Jūs, brangūs
keliautojai, turėtumėte galimybę išvysti iš tikrųjų unikalų ir neįtikėtiną pasaulį.
Daugybę metų bandomos, puoselėjamos ir tobulinamos „WE Travel“ kelionių programos pritaikytos būtent
Jums, nes gali pasiūlyti viską, ko tik galite trokšti. Norite pažinti? Pailsėti? Pajusti tikrą nepažįstamos šalies
skonį? Tikimės ir tikime, kad pasirinkę kelionių organizatoriaus „West Express“ profesionaliai organizuojamas
keliones su „WE Travel“ ženklu pasimėgausite visais šiais dalykais. Nes mūsų veikla yra mūsų gyvenimas.
Tad kviečiame versti žurnalo puslapius, rinktis kelionę ir kartu su mumis drąsiai prisidėti prie naujo pasaulio!

Su didele pagarba keliautojams –
„WE Travel“ komanda

Turiny s
Kodėl verta rinktis „WE Travel“ grupių ir jungtines keliones? 3 p.

INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje

50 p.

Darnaus turizmo atmintinė

4 p.

MIANMARAS. Spalvų mozaika

52 p.

Kelionių su grupe kalendorius

6 p.

TAILANDAS. Tajų kultūros bei gamtos turtai
su poilsiu Čango saloje

53 p.

VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.
Trys užburiantys Azijos pasauliai

54 p.

VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti

55 p.
56 p.

Pietų Amerika
ARGENTINA. Skambantys akcentai

7 p.
8 p.

ARGENTINA IR ČILĖ.
Neįtikėtinos kūrėjos Gamtos pėdomis

9 p.

VIETNAMAS. Nuo šiaurės iki pietų

ARGENTINA IR ČILĖ. Tango, ledo ir ugnies žemė

10 p.

BRAZILIJA. Braziliškosios kaskados

11 p.

VIETNAMAS.
Ho Či Minis ir poilsis balto smėlio paplūdimiuose

57 p.

BRAZILIJA. Tik tai, kas geriausia

12 p.

VIETNAMO AKVARELĖS

58 p.

PERU IR BOLIVIJA. Dangaus veidrodžių karalystėje

15 p.

VILIOJANTIS PERU

16 p.

PERU. Inkų žemės deimantai

17 p.

EKVADORAS SU GALAPAGŲ SALOMIS.
Kelionė į pasaulio centrą

18 p.

Centrinė Amerika ir Karibai

19 p.

GVATEMALA IR HONDŪRAS. Spalvingas majų pasaulis

20 p.

KOSTA RIKA. Ekologijos meka

21 p.

KOSTA RIKA IR NIKARAGVA. Gamtos karalystėje

22 p.

KUBA. Žemė, saulė ir tabakas

23 p.

Šiaurės Amerika

24 p.

JAV. Laukinių Vakarų peizažai

25 p.

ALIASKA. Laukinės gamtos ir baltojo griaustinio žemė

26 p.

KANADA. Šurmuliuojančių miestų
ir unikalios gamtos kraštas

27 p.

MEKSIKA. Tikroji šalies siela

28 p.

MEKSIKA. Penkių civilizacijų palikimas

29 p.

MAGIŠKOJI MEKSIKA

30 p.

HAVAJAI. Spalvingų paplūdimių kraštas. Aloha!

31 p.

Azija

32 p.

UZBEKIJA. Rytietiško svetingumo šalis

33 p.

UZBEKIJA IR KIRGIZIJA.
Šilko kelio istorijos ir gamtos dovanos

34 p.

KAZACHSTANAS.
Pažintinė kelionė po Vidurinės Azijos atokiausias vietas

35 p.

KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai

36 p.

TIBETAS. Kelias į Šangri La, arba neatrastas Tibetas

37 p.

INDIJA. Populiariausiu Auksinio trikampio maršrutu

39 p.

INDIJA. Auksinis trikampis ir sveikatinimo programa
ajurvedos centre Keraloje

40 p.

ŠRI LANKA

41 p.

ŠRI LANKA. Viliojanti autentiškumu ir egzotika

42 p.

JAPONIJA. 6 dienos Tekančios Saulės šalyje

43 p.

JAPONIJA. Paslaptingas, savitas ir nepakartojamas
pasaulis

44 p.

PIETŲ KORĖJA. Rytinės rasos šalyje

45 p.

FILIPINAI. Harmonija su gamta

46 p.

INDONEZIJA. Archipelago paslaptys

47 p.

INDONEZIJA IR BALIO SALA.
Nauji potyriai kultūrų kolekcininkams ir poilsis saloje

49 p.
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Australija ir Naujoji Zelandija

59 p.

NAUJOJI ZELANDIJA. Kia Ora!

60 p.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA.
Dviejų šalių kvintesencija

61 p.

Afrika

62 p.

ETIOPIJA. Katapulta į kitą pasaulį ir laiką

63 p.

UGANDA IR RUANDA. Misija – Afrikos safaris

65 p.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA IR SVAZILANDAS.
Vaivorykštės keliu

66 p.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA IR SVAZILANDAS.
Pažintis su Afrika pėsčiomis

67 p.

MADAGASKARAS. Gamtos stebuklų sala

68 p.

Afrikos safariai

69 p.

KENIJA. Pasinerkite į safario nuotykius!

70 p.

TANZANIJA.
Serengečio safariai garsiausiame laukinės gamtos parke

71 p.

Artimieji Rytai

72 p.

IZRAELIS. Istorinės vietos su poilsiu prie Negyvosios jūros

73 p.

IZRAELIS IR JORDANIJA. Nepaprastos istorijos keliais

74 p.

IZRAELIS. Trumpos atostogos arba ilgasis savaitgalis

75 p.

IZRAELIS. Viduržemio jūros perlas

75 p.

JORDANIJA. Nuo biblinių vietų iki Mėnulio peizažų

76 p.

JORDANIJA. Prarastoji ir atrastoji karalystė

77 p.

JORDANIJA. Rausvosios rožės miestas ir
mineralų kokteiliai Negyvojoje jūroje

77 p.

OMANAS

79 p.

SPALVINGASIS IRANAS.
Kelionė į senųjų civilizacijų šalį

80 p.

IRANAS PER 15 DIENŲ

81 p.

SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ

82 p.

Kaukazas ir Rytų Europa

83 p.

AZERBAIDŽANAS. Pažintinė kelionė
į egzotišką ir svetingą Azerbaidžaną!

84 p.

ARMĖNIJA. Nuostabios gamtos ir senųjų vienuolynų šalis

85 p.

SVETINGOJI GRUZIJA

86 p.

MOLDOVA. Artima ir taip mažai pažįstama

87 p.

ODESA. Miestas prie jūros

88 p.
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Kas yra „WE Travel“ grupės?
WE Travel grupės – tai įvairios trukmės pažintinės arba pažintinės ir poilsinės kelionės
su grupe iš Lietuvos. Šių kelionių metu kartu
su kitais turistais keliausite pagal iš anksto
suderintą programą. Tokia kelionė paprastai
prasideda ir baigiasi Vilniaus arba Rygos oro
uoste. Dažniausiai grupę taip pat lydi ir kelionių vadovas iš Lietuvos. Jis padeda susiorientuoti oro uostuose, prižiūri, kad kelionė
vyktų pagal programą, padeda spręsti iškilusius klausimus.
WE Travel grupių kelionių programas sudarėme taip, kad per optimalų laiką susipažintumėte su šalių istorija, kultūra, vietiniais gyventojais, pamatytumėte įdomiausias vietas,
aplankytumėte svarbiausius objektus, paragautumėte vietinės virtuvės patiekalų ir atsikvėptumėte šalies kurorte.
Šiame kataloge Jūsų dėmesiui pateikiame 19
WE Travel grupių maršrutų. Įvertinkite ir išsirinkite!

Kodėl „WE Travel“ grupės?
Aukšta kokybė ir patikimumo garantija.
Kelionių su grupe maršrutus rengia profesionalų komanda, remdamasi ilgamete patirtimi, nacionalinių turizmo organizacijų rekomendacijomis ir siekdama, kad maršrutai
būtų pritaikyti įvairaus amžiaus, fizinio pasirengimo ir skirtingų interesų žmonėms, kuriuos sieja bendras pomėgis – kelionės.
Laiko patikrinti maršrutai ir naujovės. WE
Travel grupių principas – ne kiekybė, bet kokybė. Pirmenybę teikiame šalims, į kurias norite nuvykti Jūs. Tiems kraštams, kurie visada
traukia keliautojus, o kelionių į juos maršrutai
kruopščiai atrinkti ir patikrinti. Tačiau jokiu
būdu neapsiribojame tik tuo, kas jau populiaru ir gerai žinoma. Atradę įdomių pasaulio vietų pasiūlome ir naujų grupinių kelionių.
Dėmesys keliautojui. Išklausysime Jūsų
norus, pageidavimus, galimybes ir patarsime, kokia WE Travel grupė geriausiai atitinka Jūsų lūkesčius. Atkreipsime Jūsų dėmesį
į tai, ko galima tikėtis konkrečioje kelionėje.
Taip išvengsite paieškų rutinos, sutaupysite
brangaus laiko ir pinigų.
• Atmintinės. Prieš kelionę parengsime
Jums atmintines: pateiksime informacijos
apie pasų galiojimų terminus, vizų režimą,
klimatą, aprangos kodą, valiutą, bagažo
taisykles, leidžiamų įvežti (išvežti) daiktų
sąrašą.

• Informacinės valandėlės. Sudarysime
galimybę iš anksto susipažinti ir pabendrauti su bendrakeleiviais ir grupės vadovu. Susitikimo metu suteiksime visą reikiamą informaciją apie būsimą kelionę.
• Jei keliaujate vienas. Vartydami katalogą,
pamatysite, kad kelionių kainos pateiktos
asmeniui dviviečiame kambaryje, o šalia
nurodoma priemoka už vienvietį kambarį. Jei keliaujate vienas, bet nenorite brangiau mokėti už vienvietį kambarį, būtinai
apie tai praneškite mums – pasistengsime
Jums surasti kelionės draugą!
• Optimalus grupių dydis. Stengiamės, kad
WE Travel grupių dydis būtų optimalus, o
žmonės keliautų nedidelėmis grupėmis.
Taip siekiame užtikrinti, kad keliauti Jums
būtų patogu. Populiariausiais ir dažniausiais kelionių maršrutais paprastai keliauja 10–16 asmenų grupės.

Apie kelionių kainas
Skirtingi kelionių organizatoriai taiko įvairią
kelionių kainodarą ir į kelionės kainą įtraukia
(arba ne) įvairių sudedamųjų dalių (skrydžiai,
oro uostų mokesčiai, įėjimo į objektus bilietai ir t. t.). Renkantis kelionę visada rekomenduojame pasidomėti, pasitikslinti, kas įskaičiuota į kelionės kainą, o už ką reikės mokėti
papildomai.
WE Travel grupių kelionių kainos visuomet
yra pagrįstos, nes tolimose šalyse stengiamės užtikrinti aukšto lygio aptarnavimą, dirbti tik su profesionaliais gidais, apgyvendinti
geriausiuose savo kategoriją atitinkančiuose
viešbučiuose. Siekiame, kad WE Travel grupių kainos būtų geriausios rinkoje.

Kas yra „WE Travel“
jungtinės kelionės?
WE Travel jungtinės kelionės – tai įvairios trukmės pažintinės arba pažintinės ir poilsinės
kelionės, kurių metu į užsienio šalį keliaujate
savarankiškai, o tik atvykę prisijungiate prie
ten susirinkusios grupės ir kartu su ja keliaujate pagal iš anksto suderintą programą.
Kelionės vadovas iš Lietuvos kartu nevyksta,
tačiau į užsienio šalies oro uostą atvykusius
keliautojus pasitinka vietinis gidas ir stengiasi, kad kelionė svečioje šalyje būtų sklandi.
Grupę, su kuria keliausite, sudaro turistai iš
įvairių šalių, o ekskursijos vyksta rusų arba
anglų kalba.
WE Travel jungtinės kelionės organizuojamos nustatytomis dienomis. Nors į užsienį
vykstate savarankiškai, turite prisiderinti prie

konkrečių pažintinio turo datų (jos žinomos
iš anksto). Kelionių datų pasirinkimas yra didelis, pasitaiko, kad turai svečioje šalyje prasideda tiesiog kiekvieną dieną.
Paprastai pažintinio turo metu visi keliautojai
apgyvendinami tame pačiame viešbutyje, tačiau jei kelionės programoje numatytas poilsis kurorte, šiai kelionės daliai viešbutį pasirinkti galite pagal savo poreikius.
WE Travel siūlo labai daug įvairių jungtinių
kelionių. Šiame kataloge pateikiame 49 įdomiausių! Svarbu atkreipti dėmesį, kad į jungtinių kelionių kainas neįtrauktas skrydis iš
Lietuvos. Taip yra todėl, kad kelionių datų yra
daugybė, į užsienį vykstate savarankiškai, o
oro bendrovių skrydžių kainos nuolat kinta,
be to, būna įvairių akcijų. Nusprendėme neklaidinti jūsų ir nurodyti tik pažintinių turų
kainas. Skrydžius jums užsakysime atskirai.

Kodėl „WE Travel“
jungtinės kelionės?
Šiame kataloge pateikiamos jungtinės kelionės taip pat turi WE Travel kokybės ženklą.
Tai reiškia, kad keliausite su patikimais mūsų
partneriais pagal kruopščiai parengtus maršrutus. WE Travel jungtinės kelionės turi nemažai ir kitų pranašumų:
• gali keliauti net vienas asmuo. Jūsų kelionė nepriklauso nuo to, ar susirinks reikiamo dydžio grupė iš Lietuvos – iš mūsų
šalies keliauti galite kad ir vienas;
• didelis išvykimo datų pasirinkimas. Dėl
didelės paklausos ir daug norinčiųjų keliauti galima rinktis iš daugybės jungtinių
kelionių išvykimo datų, tad kelionės laiką
lengvai suderinsite su savo atostogomis.
Į kai kurias keliones išvykstama kiekvieną
savaitę!
• išvykimas garantuojamas. Galite būti visiškai tikri, kad WE Travel jungtinės kelionės tikrai įvyks;
• lankstumas. Svečioje šalyje pažintinio turo metu keliaujate pagal nustatytą maršrutą, tačiau skristi į užsienį galite
su pamėgta oro bendrove, o nusprendę
po pažintinio turo pailsėti kurorte galite
rinktis, kiek dienų praleisite ilsėdamiesi ir
kokiame viešbutyje apsigyvensite. Jei norite, galite grįžti į Jums patikusią pažintinio turo metu aplankytą vietą. Tad kelionę
pratęsti galite taip, kaip Jums patinka;
• puikus kainos ir kokybės santykis.
Keliaujate individualiai, o mokate tarsi keliautumėte su grupe – kelionės kaina neauga dėl to, kad esate tik dviese.
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Turizmo agentūrų tinklas „West Express“ Lietuvoje ėmėsi atsakingo keliavimo
misijos, o norintiems tapti geresniais keliautojais, saugančiais gamtą, sužinoti, kaip ir kuo kiekvienas mūsų galėtų prisidėti prie jos išsaugojimo, parengė
specialią atmintinę. Tai atsakymai į klausimus, kodėl turime vežtis savo gertuvę, atsisakyti plastiko, rūšiuoti atliekas, rekomendacijos, kaip atsakingai rinktis pramogas keliaujant, kad būtų išsaugota gamtos įvairovė ir užtikrinta gyvūnijos gerovė, neskatinti perteklinio vartojimo ir kt.

PRIEŠ KELIONĘ

Atsisakykite
perteklinio pakavimo.
Neprisikraukite per daug daiktų, daugumos jų paprastai neprireikia. Pasistenkite pasiimti kuo mažiau daiktų, esančių
įvairiose pakuotėse. Deja, kai kuriose šalyse atliekų rūšiavimas gali būti gana keblus. Turėkite omenyje, kad daugumą
reikalingų daiktų tikrai galėsite nusipirkti vietoje ir kartu paremsite vietinę ekonomiką.

Atsakingai rinkitės transportą.
CO2 yra viena iš šiuolaikinių žmonijos rykščių, skatinančių klimato atšilimą, todėl, planuodami atostogas, kruopščiai rinkitės kelionės transporto priemones. Keliaukite traukiniu ar viešuoju transportu.
O grįžę būtinai sumokėkite CO2 emisijos mokestį
(kaip apskaičiuoti – www.co2.myclimate.org).

Pasidomėkite
socialiniais projektais,
kurie galimai bus vykdomi jūsų kelionės metu.
Taip pat išsiaiškinkite, kaip galėtumėte prie jų
prisijungti. Pavyzdžiui, diena, praleista dramblių
prieglaudoje, užuot žaidus su narkotikais apsvaigintais tigrais, tikrai taps įspūdingiausia kelionės
patirtimi.

Pasidomėkite vietine kultūra,
Vežkitės savo gertuvę!
Kiekvieną kartą prisipylę vandens į daugkartinio naudojimo gertuvę, prisidedate
prie mažesnės vienkartinių buteliukų paklausos ir gamybos.
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įpročiais, tradicijomis ir vertybėmis, išmokite kelias naudingas frazes vietine kalba. Įdėję šiek tiek pastangų, iš kelionės
gausite gerokai daugiau, nes kur kas geriau suvoksime visų
kelionėje lankomų vietų ir kultūrų kontekstą. Be to, laikydamiesi šių rekomendacijų, pelnysite daugiau vietinių žmonių,
kurių šalyje svečiuojatės, pagarbos. Kai keliaujate pagarbiai,
patys esate gerbiami.

Nepalikite pėdsako.
Dažnai nė nesusimąstome, kiek daug lemia
mūsų viešnagės ar poilsio pasekmės vietiniams.
Nepalikime šiukšlių, plastikinių maišelių, o vietinių
vaikams nedalinkite saldainių, nes jie kenkia mažųjų dantims.

Pasirūpinkite draugiška
aplinkai kosmetika.
Apsauginiais kremais nuo saulės, muilu, dezodorantu bei kitomis kosmetikos priemonėmis, kurių
naudojimas gali kenkti aplinkai.

KELIONĖS METU

Atsakingai
rinkitės
pramogas.
Venkite bet kokių išvykų ar ekskursijų, susijusių su laukiniais, nelaisvėje laikomais gyvūnais.
Privalome suprasti, kad tokios pramogos kaip liūtukų glostymas, jodinėjimas drambliais ar nelaisvėje laikomų orkų lankymas tiesiog nėra tinkamas
sprendimas.

Gerbkite žmones,
jų kultūrą, papročius.
Nepamirškite, kad daug kur laikas suvokiamas
kitaip nei pas mus ir žmonės gali būti neįpratę
skubėti ar būti itin punktualūs. Švaros ir tvarkos
suvokimas ne visose šalyse vienodas, todėl pasistenkite atlaidžiau žiūrėti į kartais galinčius šokiruoti vaizdus. Kantrybė, supratingumas ir šypsena
veide gali pasiekti gerokai daugiau nei atvirai reiškiamas nepasitenkinimas ir pyktis. Taip pat egzistuoja daugybė naudingų patarimų, kuriais reikėtų
vadovautis lankant religines vietas, atkreipiant dėmesį į savo aprangą bei elgesį.

Atsakingai vertinkite savo pirkinius.
Prisidėkite prie vietinės bendruomenės gerovės, įsigydami jų gaminių
sau ar lauktuvėms, visa tai kur kas prasmingiau nei besaikis pirkimas.
Nepirkite daiktų, pagamintų iš nykstančių gyvūnų (jūrinių vėžlių, dramblių ilčių) ar augalų rūšių, kietmedžio, senovės artefaktų. Jūrinės kriauklės bei koralai turėtų likti ten, iš kur yra kilę. Taip pat prieš pirkdami
brangakmenius pasidomėkite jų įsigijimo teisiniais bei etiniais aspektais.

Nefotografuokite ten,
kur draudžiama, ar neatsiklausę prieš tai leidimo.
Pasistenkite netrikdyti žmonių privatumo. Venkite
žmonių, prašančių pinigų už pozavimą nuotraukoms, nes tai skatina elgetavimą. Lankytinose
bei strateginėse vietose (pavyzdžiui, oro uostuose, traukinių stotyse, prieplaukose) vadovaukitės
įspėjamaisiais ženklais, nes dažniausiai čia fotografuoti draudžiama.

Naudokite vandenį saikingai.
Daug dėmesio skiriama CO2 išskyrimui, tačiau turėkime omenyje, kad
vanduo – gyvybiškai svarbus išteklius, kurio dažnai trūksta turistų lankomose vietose. Todėl jeigu esate prašomi atkreipti dėmesį ir stebėti
vandens naudojimą, matyt, tam yra svarių priežasčių. Jeigu apsistojate viešbutyje, kuris turi kelis baseinus bei golfo aikštyną, tačiau šalyje trūksta vandens, susimąstykite prieš šokdami į dušą tris kartus per
dieną.

Svarbiausias
patarimas!

Naudokitės viešuoju transportu.
Išsinuomokite dviratį arba rinkitės pasivaikščiojimą pėsčiomis, tai puikus būdas susipažinti su
žmonėmis bei sumažinti taršą.

Keliaukite lengva širdimi
ir siela, nieko nesitikėkite ir
atsiverkite naujoms patirtims.
Mėgaukitės įspūdžiais,
apmąstykite savo patyrimus
ir pradėkite planuoti
kitą kelionę!
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KELIONIŲ SU GRUPE KALENDORIUS
Sausis
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti

Rugpjūtis
01 10 – 01 22

55 p.

Vasaris

KANADA. Šurmuliuojančių miestų ir
unikalios gamtos kraštas

08 14 – 08 24

27 p.

Rugsėjis

INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė
su poilsiu Balio saloje

02 02 – 02 14

50 p.

KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai

09 14 – 09 24

36 p.

MEKSIKA. Tikroji šalies siela

02 08 – 02 21

28 p.

UZBEKIJA. Rytietiško svetingumo šalis

09 17 – 09 27

33 p.

ŠRI LANKA.
Viliojanti autentiškumu ir egzotika

02 08 – 02 19

42 p.

INDIJA. Populiariausiu auksinio
trikampio maršrutu

02 14 – 02 21

39 p.

TIBETAS. Kelias į Šangri La,
arba neatrastas Tibetas

10 14 – 10 26

37 p.

GVATEMALA IR HONDŪRAS.
Spalvingas majų pasaulis

02 25 – 03 07

20 p.

INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė
su poilsiu Balio saloje

10 15 – 10 27

50 p.

VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.
Trys užburiantys Azijos pasauliai

02 21 – 03 05

54 p.

IRANAS. Kelionė į senųjų civilizacijų šalį

10 18 – 10 28

80 p.

INDIJA. Populiariausiu auksinio
trikampio maršrutu

10 23 – 10 30

39 p.

ŠRI LANKA.
Viliojanti autentiškumu ir egzotika

10 24 – 11 04

42 p.

INDONEZIJA. Archipelago paslaptys

10 25 – 11 13

47 p.

VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti

10 26 – 11 07

55 p.

IRANAS. Kelionė į senųjų civilizacijų šalį

11 02 – 11 12

80 p.

ETIOPIJA.
Katapulta į kitą pasaulį ir laiką

11 03 – 11 18

63 p.

VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.
Trys užburiantys Azijos pasauliai

11 08 – 11 21

54 p.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA.
Dviejų šalių kvintesencija

11 12 – 12 03

61 p.

MEKSIKA. Tikroji šalies siela

11 16 – 11 29

28 p.

GVATEMALA IR HONDŪRAS.
Spalvingas majų pasaulis

11 24 – 12 05

20 p.

ARGENTINA IR ČILĖ.
Neįtikėtinos kūrėjos Gamtos pėdomis

11 27 – 12 10

9 p.

KOSTA RIKA IR NIKARAGVA.
Gamtos karalystėje

12 03 – 12 13

22 p.

INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė
su poilsiu Balio saloje

12 27 – 01 08

50 p.

Kovas
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti

03 02 – 03 14

55 p.

KOSTA RIKA IR NIKARAGVA.
Gamtos karalystėje

03 07 – 03 17

22 p.

ŠRI LANKA.
Viliojanti autentiškumu ir egzotika

03 07 – 03 18

42 p.

FILIPINAI. Harmonija su gamta

03 10 – 03 23

46 p.

INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė
su poilsiu Balio saloje

03 10 – 03 22

50 p.

Balandis
INDIJA. Populiariausiu auksinio
trikampio maršrutu

04 03 – 04 10

39 p.

IRANAS. Kelionė į senųjų civilizacijų šalį

04 10 – 04 20

80 p.

KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai

04 13 – 04 23

36 p.

PIETŲ KORĖJA. Rytinės rasos šalyje

04 13 – 04 24

45 p.

Gegužė
KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai

05 11 – 05 21

36 p.

Birželis
GVATEMALA IR HONDŪRAS.
Spalvingas majų pasaulis

06 15 – 06 26

20 p.

Liepa
INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė
su poilsiu Balio saloje

6

07 14– 07 26

50 p.

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Pietų
a
k
i
r
e
m
A

Argentina
Čilė
Brazilija
Pe r u
Bolivija
Ekvadoras
Galapagai

Argentina

Skambantys akcentai
Nors Pietų Amerika – ketvirtas pagal dydį kontinentas, tačiau galime drąsiai teigti, kad tai atskiras unikalus, diversiškas pasaulis. Trumpai apibūdinti jo neįmanoma taip pat, kaip ir trumpai po jį keliauti. Na, o Patagonija iš tikrųjų gali būti laikoma Pietų Amerikos pasididžiavimu.
Taigi Jūsų dėmesiui – Argentinos ir Patagonijos atradimai!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–BUENOS AIRĖS
2 DIENA. BUENOS AIRĖS

Atskridę į Buenos Aires, sutvarkysite formalumus,
būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį. Poilsio laikas arba
savarankiška pažintis su Argentinos sostine.

3 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, V)

Pusės dienos apžvalginė ekskursija po kosmopolitiškąją Argentinos sostinę. Važiuosite plačiausiu
pasaulyje Liepos 9-osios prospektu ir matysite pagrindinius objektus: impozantiškąjį „Colón“ teatrą,
nacionalinį monumentą istorinį obeliską. Aplankysite
centrinę Majų aikštę su rožinės spalvos Vyriausybės
rūmais, apžiūrėsite miesto rotušę ir užsuksite į
Metropoliteno katedrą. Sustosite puodelio kavos
ir turėsite progą susipažinti su spalvingu rajonu La
Boka. Užburiantys šiauriniai rajonai – Palermas ir aplinkiniai parkai su įspūdinga architektūra bei prancūziško stiliaus Rekoleta su gausybe jaukių kavinukių
ir užeigų. Po ekskursijos galėsite savarankiškai tęsti pažintį su šiuo Lotynų Amerikos miestu! Vakare –
nuostabios argentinietiškos tradicijos, tango pamoka, vakarienė ir aukščiausio lygio tango pasirodymas.

4 DIENA. BUENOS AIRĖS (P)

Šiandien galėsite savarankiškai tyrinėti šį puikų
miestą arba pasirinkti ekskursiją.
Pasirinkus savarankišką pažintį su Buenos Airėmis,
vakare yra galimybė užsisakyti papildomą gurmanišką pramogą „Argentinos kulinariniai ypatumai“. Ne
mažiau įdomus ir naktinis Buenos Airių gyvenimas.
Dienos ekskursijos: Paranos upės Tigro delta; San
Telmo kvartalo autentiškas antikvarinis turgus; istorinis San Antonio de Areko kaimelis; pasivažinėjimas
dviračiais po Palermą ir Rekoletą.

5 DIENA. BUENOS AIRĖS–UŠUAJA (P)

Skrydis į Ušuają – miestą Ugnies Žemėje.
Savarankiškai patyrinėkite šį toliausiai į pietus nutolusį ir labai greitai besivystantį miestą. Neturėtumėte
praleisti progos apsilankyti Pasaulio pabaigos muziejuje, senajame kalėjime, Ušuajos restoranuose
paskanauti vadinamųjų vorinių krabų (spider crab)
ar pasivaikščioti po uosto teritoriją ir apžiūrėti senųjų laivų.

6 DIENA. UŠUAJA (P)

Apsilankymas Ugnies Žemės nacionaliniame parke. Tai vienintelis šalies nacionalinis parkas, išsidėstęs vandenyno pakrantėje. Maršrutas driekiasi
per durpynus su atsiveriančiais panoraminiais vaiz-
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dais į Biglio sąsiaurį, Lapatajos upę, Rokos ežerą.
Keliaudami pasijusite lyg žengtumėte pačiu pasaulio kraštu. Ensenados įlanka ir Rokos ežeras – vieni pagrindinių išvykos akcentų. Po pietų vyksite į
Harbertono rančą, seniausią saloje. Plauksite laivu, kol pasieksite salą Isla Martillo. Čia grožėsitės magelaniniais pingvinais jų perėjimo vietoje.
Pasivaikščiojimo metu matysite albatrosus, kormoranus, audros paukščius. Tai puiki išvyka gamtos
mėgėjams.

Nuo 2 keliautojų

10

Kelionė trunka 10 dienų

7 DIENA. UŠUAJA–KALAFATĖ (P)

KALAFATĖ

Skrydis į Kalafatę – Vakarų Patagonijos miestą,
esantį Argentinos teritorijoje. Kalafatė – tai vartai į
Ledynų nacionalinį parką. Gėrėsitės Archentino ežero bei Andų kalnų vaizdais, išgirsite istorijų apie pirmųjų ekspedicijų kontaktus su čiabuvių indėnų gentimi teuelčais.

8 DIENA. KALAFATĖ–PERITO MORENO
LEDYNAS–KALAFATĖ (P)

Kelionė prie kone garsiausio ir įspūdingiausio pasaulyje UNESCO saugomo Perito Moreno ledyno.
Viršutinis jo kraštas susilieja su dangumi ir kartais
būna sunku atskirti, kur žydros spalvos ledas, o kur
jau mėlynas dangus. Kartą per 2–3 metus ledynas
skyla ir daugiatonis ledo luitas krenta į ežerą, žerdamas nepaprastai įspūdingą vaivorykštės spalvų fejerverką. Sunku numatyti šio įvykio datą, tačiau tūkstančiai turistų pavasarį plūsta į Vakarų Patagoniją
su viltimi savo akimis pamatyti šį reginį. Palikdami
Kalafatę užnugaryje, matysite Archentino ežerą bei
Redondos įlanką. Šis arealas – daugybės paukščių
namai, tad tikrai galėsite juos stebėti. Praleisite apie
porą valandų tyrinėdami ledyną ir grįšite į Kalafatę.

9 DIENA. KALAFATĖ–BUENOS AIRĖS (P)

Skrydis į Buenos Aires. Atskridę būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

10 DIENA. BUENOS AIRĖS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–VILNIUS (P)
Skrydis į Vilnių.
Rekomenduojame pratęsimą aplankant:
• Igvasu krioklius;
• Mendosos vynų regioną;
• San Karlos de Bariločės ežerų regioną;
• Rio de Žaneirą;
• Atakamos dykumą;
• Velykų salas.

BUENOS
AIRĖS

Ramusis
vandenynas

UŠUAJA

PERITO MORENO
LEDYNAS

KELIONĖJE:

• Buenos Airės – Argentinos sostinės
spalvingieji kvartalai
• Didingi ir atšiaurūs Patagonijos, Pėdų žemės,
peizažai
• Perito Moreno ledynas Ledynų nacionaliniame
parke
• Ušuaja – pasaulio kraštas Ugnies Žemėje

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 17–25 d., sausio 31–vasario 8 d.;
2020 m. vasario14–22 d., vasario 28–kovo 7 d.;
2020 m. kovo 13–21 d.;
2020 m. rugsėjo 18–26 d.;
2020 m. spalio 2–10, 16–24 d.;
2020 m. lapkričio 6–14, 20–28 d.

KELIONĖS KAINOS:

nuo 1 459* EUR + , kai viešbutis 3 ;
nuo 1 690* EUR + , kai viešbutis 4
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Šventiniais laikotarpiais ir (arba) dėl kitų
svarbių šalies įvykių kainos gali keistis ir bus
perskaičiuojamos.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimai oro uoste ir pervežimai pagal
programą;
• pramoginis tango reginys ir vakarienė Buenos
Airėse;
• 8 nakvynės 3 arba 4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Argentina
ir Čilė
Neįtikėtinos kūrėjos Gamtos pėdomis
Jūsų kelionė ves per dvi nepaprastas Pietų Amerikos šalis – Argentiną ir Čilę. Atrasite tokias
vietas, kurias kurdama motina Gamta, matyt, pagalvojo, kad šįkart verta pasistengti. O kai
akys apraibs nuo Gamtos kūrinių didybės, nersite į labiau įprastas miesto ir civilizacijos bangas. Tikime, kad mėgausitės kiekviena šios kelionės akimirka!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–BUENOS AIRĖS
2 DIENA. BUENOS AIRĖS

Atskridę sutvarkysite įvažiavimo formalumus ir vyksite į viešbutį. Ekskursijos metu aplankysite centrinę Majų aikštę ir Vyriausybės rūmus. Iš vaizdingo
Argentinos prezidento kanceliarijos balkono apžiūrėsite aikštę ir greta esančius architektūros paminklus.
Pasivaikščiosite siauromis San Telmo gat-velėmis ir
sustosite spalvingame La Bokos rajone. Elegantiškoje
Rekoletoje apžiūrėsite garsiąsias kapines.
Ritmingu tango žingsniu per Buenos Aires.

3 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, Pi, V)

Ekskursija „Gaučų fiesta“, kurios metu apsilankysite ūkininko fermoje, susipažinsite su Argentinos ūkininkų gyvenimu ir tradicijomis. Paragausite garsiųjų
jautienos kepsnių ir įsisuksite į folkloro pasirodymą.

4 DIENA. BUENOS AIRĖS–KALAFATĖ–
PERITO MORENAS (P)

Nuskridę į Kalafatę – Vakarų Patagonijos miestelį
Argentinos teritorijoje – leisitės prie kone garsiausio ir įspūdingiausio pasaulyje UNESCO saugomo
Perito Moreno ledyno. Kartą per 2–3 metus jis skyla
ir daugiatonis ledo gabalas krinta į ežerą, žerdamas
vaivorykštės spalvų fejerverką. Sunku numatyti šio
įvykio datą, tačiau tūkstančiai turistų plūsta į Vakarų
Patagoniją su viltimi pamatyti šį reginį.
Pribloškianti gamtos skulptūra Perito Moreno
ledynas.

5 DIENA. KALAFATĖ–TORES DEL PAINĖ–
PUERTO NATALESAS (P)

Tores del Painė – vienas gražiausių Čilės nacionalinių parkų. Pasigrožėsite trimis granito monolitais –
„Mėlynaisiais bokštais“. Parke gausu įvairios gyvūnijos, o dangaus platybėmis sklando didysis Andų
kondoras. Nepaliesta parko gamta atskleidžia visus
įmanomus Patagonijos peizažus: kalnus, slėnius,
miškus, upes, kaskadas, ledynus, tundras ir kalnų
plynaukštes. Vyksite į Puerto Natalesą.
Tores del Painė – nacionalinis parkas, kuriame
klesti gyvūnai, o dangų remia trys „Mėlynieji
bokštai“.

6 DIENA. PUERTO NATALESAS–
PUNTA ARENASAS–SANTJAGAS (P)

Iš Puntą Arenaso skrisite į Santjagą – Čilės sostinę.
Sutvarkę įvažiavimo formalumus, vyksite į viešbutį.

7 DIENA. SANTJAGAS (P)

Pusės dienos ekskursija po Santjagą. Istoriniame
centre apsilankysite neoklasikinio stiliaus Prezidento
rūmuose, centrinėje aikštėje, katedroje. Apžiūrėsite
šiuolaikinius europietiškus miesto kvartalus ir užsuksite į centrinį turgų, kur galėsite įsigyti suvenyrų ir
paskanauti jūrų gėrybių. Vėliau jūsų lauks ekskursija
po vynuogynus, vyndarių rūsius ir vynų degustacija.
Santjago spindesys ir gurmaniški malonumai.

8 DIENA. SANTJAGAS–KALAMA–
SAN PEDRO DE ATAKAMA (P, V)

Atskridę į Kalamą važiuosite į San Pedro de
Atakamą – tradicinį Čilės miestelį. Popiet vyksite į
Mėnulio slėnį. Vien druska, smėlis ir raudonos uolos, sudarančios slėnio kraštovaizdį, priverčia galvoti, kad atsidūrėte kažkur, tik ne Žemės planetoje.
Turėsite galimybę stebėti reto grožio saulėlydį, o
vakare mėgautis vakariene po ryškiausiu pasaulyje
Atakamos naktiniu dangumi.
Mėnulio slėnis – vieta, kur nereikia skafandrų,
bet būtina nepamiršti fotoaparato.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 14 keliautojų
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Kelionė trunka 15 dienų

* Papildoma kelionė į Velykų salą iš anksto užsakoma
Lietuvoje kartu su pagrindine kelione.
Ramusis
vandenynas

SAN PEDRO
DE ATAKAMA

VALPARAISAS
VINJA DEL
MARAS
SANTJAGAS

BUENOS
AIRĖS

9 DIENA. SAN PEDRO DE ATAKAMA (P)

Šiandien jūsų dėmesiui – Atakamos druskožemis. Matysite Miscanti ir Miñiques – du nepaprastai gražius ledyno tirpsmo ežerus, telkšančius greta ugnikalnių. Jie tarsi su mėlyni perlai Atakamos
druskožemyje, pačioje dykumos širdyje. Vakarop
ekskursija prie druskingųjų Seharo ir Tabekinčo ežerų. Pasivaikščiosite po pievas, kuriose slepiasi gražuolės lapės ir puikuojasi flamingai.
Dykumos akys – nuostabūs druskingieji
Atakamos ežerai.

10 DIENA. SAN PEDRO DE ATAKAMA–KALAMA–
SANTJAGAS (P)

Anksti ryte vyksite prie El Tatio geizerių. Tai geoterminė vietovė, esanti 4 500 m aukštyje. Čia į
dangų net po 20–30 m trykšta keli šimtai geizerių.
Stebėdami juos matysite fantastišką spalvų, garų
ir vandens paveikslą. Turėsite galimybę pasišildyti
karštosiose versmėse. Keliaudami toliau stabtelėsite
nedideliuose, bet ypatinguose kaimeliuose. Po ekskursijos skrisite į Santjagą.
El Tatio geizerių spalvų ir šviesos simfonija.

11 DIENA. SANTJAGAS–VALPARAISAS–
VINJA DEL MARAS (P)

Vyksite į Čilės kurortą Vinja del Marą. Užsuksite į
Valparaisą – uostą prie Ramiojo vandenyno, kurio
istorinis centras saugomas UNESCO. Mieste apsigyvenus atvykėliams iš įvairiausių pasaulio šalių, čia
susipynė skirtingos kultūros, tradicijos ir suformavo
unikalią miesto dvasią.
Spalvingas, kontrastingas ir unikalus Valparaisas.

12 DIENA. VINJA DEL MARAS (P)
Poilsis prie vandenyno.

13–14 DIENOS. VINJA DEL MARAS–SANTJAGAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Skrydis į Vilnių.

KELIONĖS PRATĘSIMAS
11–15 DIENOS. SANTJAGAS–VELYKŲ SALA–
SANTJAGAS–TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS

Skrydis į Velykų salą – paslaptingiausios kultūros
lopšį. Skirtingos salos archeologinės zonos leidžia
susipažinti su paslaptingos rapanujiečių kultūros ištakomis, jos klestėjimu ir krize.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

PERITO
MORENAS

KALAFATĖ
PUERTO NATALESAS

KELIONĖJE:

• Tores del Painės nacionalinis parkas
• Atakamos slėnis – pasivaikščiojimas po Mėnulį
• Fantastinis granito ir ledo grožis kone
įspūdingiausio ledyno pasaulyje
• Dvi pulsuojančios sostinės: Santjagas ir
Buenos Airės

KELIONĖS DATA

2020 m. lapkričio 27–gruodžio 10 d.

KELIONĖS KAINA

3 499 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 11 nakvynių 4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių,
1 pietūs, 2 ypatingos vakarienės;
• rusiškai arba angliškai kalbančio gido
paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• visi lėktuvų bilietai pagal programą
(~2 100 EUR);
• vietinių skrydžių oro uosto mokesčiai
Argentinoje (~20 USD);
• papildoma kelionė į Velykų salą;
• pasienio mokesčiai (5–10 USD kiekvieną kartą
kertant sieną);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Argentina
ir Čilė

Tango, ledo ir ugnies žemė
Pietų Amerika – žemynas, žavintis paslaptimis, gamtos stebuklais ir paradoksais, istorijos ir
kultūros paveldu, tango ir sambos ritmais, kava ir kulinariniais šedevrais... Leiskitės į dviejų
išskirtinių Pietų Amerikos šalių paieškas.
1 DIENA. SANTJAGAS

Atskridę į Čilės sostinę Santjagą, sutvarkysite įvažiavimo formalumus. Pailsėję leisitės į ekskursiją
po miestą – pradėsite nuo istorinio centro. Matysite
neoklasikinius Prezidento rūmus, centrinę aikštę
Plaza de Armas, nuo kurios ir prasidėjo miesto istorija, katedrą, karalių audiencijos pastatą, centrinį paštą. Kilsite į Šv. Kristobalio kalną su milžiniška
Dievo Motinos skulptūra pasigrožėti miesto panorama ir apžiūrėsite šiuolaikinius miesto kvartalus.
Važiuodami palei Mapočo upę susipažinsite su didinga centrinių sostinės prospektų architektūra.

2 DIENA. SANTJAGAS–VYNO REGIONAS–
PUERTO VARASAS (P)

Išvyka į Maipo slėnį – seniausią ir labiausiai pripažintą vyno regioną Čilėje. Išgirsite apie vyno gamybos
tradicijas, pasivaikščiosite po vyno rūsius. Skrisite į
Puerto Varasą – miestą, jaukiai įsikūrusį ir apsuptą
ugnikalnių greta Ljankihujės ežero. Apžvalginė ekskursija po miesto centrą.

3 DIENA. PUERTO VARASAS (P)

Visos dienos išvyka į nacionalinį parką Vicente Pérez
Rosales su nuostabiais ugnikalniais, kalnais, tankiais
miškais bei vienu gražiausių ir švariausių ežerų Čilės
pietuose Todos los Santosu. Apžiūrėsite Petrohujės
upės krioklius, pasivaikščiosite juoduoju Todos los
Santoso pakrantės smėliu, sustosite prie Žaliosios
lagūnos ir palypėsite Osorno ugnikalnio, lyginamo
su Fudžio kalnu Japonijoje, šlaitu. Stabtelėsite apžvalgos aikštelėse ir seniai šiose vietose gyvenančių
vokiečių namuose.

4 DIENA. PUERTO VARASAS–
PUNTA ARENASAS–TORES DEL PAINĖ (P)

Per Puerto Montą išvyksite lėktuvu į Punta Arenasą,
o iš čia automobiliu – į Tores del Painės nacionalinį
parką.

5 DIENA. TORES DEL PAINĖ (P, V)

Ekskursija po Tores del Painės nacionalinį parką.
Dėl fantastiško granito ir ledo derinio grožio parkas yra pelnęs gražiausio visoje Pietų Amerikoje
šlovę. Nepaliesta gamta atskleidžia visus įmanomus Patagonijos peizažus: kalnus, slėnius, miškus,
upes, kaskadas, ledynus, tundras ir kalnų plynaukštes. Parke gausu įvairios gyvūnijos ir, kadangi jau
50 metų jame uždrausta medžioti, laukiniai žvėrys
beveik visai nebijo žmonių. Leisitės į nesunkų žygį
pėsčiomis iki Grėjaus ežero ir išplauksite į ekskursiją po ežerą laivu. Paiškylausite gamtoje, aplankysite
Salto Grandės krioklį, pėsčiomis pasieksite Pehoe ir
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Nordenskjöldo ežerus, iš kur atsiveria puikus vaizdas
į tris parko viršukalnes.

6 DIENA. TORES DEL PAINĖ–KALAFATĖ (P)

Kelionė į Kalafatę – Vakarų Patagonijos miestą
Argentinos teritorijoje. Jo gyventojai – vietinės kilmės
indėnai. Atvykus trumpa ekskursija į Nimezo lagūną.

Nuo 2 keliautojų

10

Kelionė trunka 10 dienų

Ramusis
vandenynas

BUENOS
AIRĖS
SANTJAGAS

PUERTO
VARASAS

7 DIENA. KALAFATĖ (P)

Šiandien visos dienos išvyka į Ledynų nacionalinį
parką. Keliausite prie UNESCO saugomo milžiniško Perito Moreno ledyno. Kartą per 2–3 metus ledynas skyla ir daugiatonis ledo gabalas krinta į
ežerą, žerdamas vaivorykštės spalvų fejerverkus.
Susiformavęs maždaug prieš 30 tūkst. metų šis ledynas yra vienas iš nedaugelio vis dar tebeaugančių ledynų. Palikdami Kalafatę užnugaryje, matysite
Archentino ežerą bei Redondos įlanką. Šis arealas –
daugybės paukščių namai, tad tikrai galėsite stebėti
juodąsias gulbes, flamingus, antis. Nuo lanksto, dar
vadinamo atodūsių lankstu, išvysite pirmąjį panoraminį Perito Moreno ledyno vaizdą. Trumpai stabtelėsite nusifotografuoti ir keliausite toliau. Plauksite į
pietinio kanalo De los Témpanos intako pusę, iš kur
kitu kampu atsiveria ledyno vaizdai.

8 DIENA. KALAFATĖ–BUENOS AIRĖS (P)

Skrydis į Buenos Aires ir nakvynė viešbutyje.

9 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, V)

Pusės dienos apžvalginė ekskursija po kosmopolitiškąją Argentinos sostinę. Užburiantys šiauriniai
rajonai – Palermas ir aplinkiniai parkai su įspūdinga
architektūra bei prancūziško stiliaus Rekoleta su gausybe jaukių kavinukių ir užeigų. Važiuosite plačiausia
pasaulyje gatve Liepos 9-osios prospektu ir matysite
pagrindinius lankytinus objektus: impozantiškąjį teatrą „Colón“, nacionalinį monumentą istorinį obeliską.
Aplankysite centrinę Majų aikštę su rožinės spalvos
Vyriausybės rūmais, miesto rotušę, Metropoliteno
katedrą. Susipažinsite su spalvingu rajonu La Boka –
išeivių iš Italijos kvartalu. Pasivaikščiosite siauromis
senojo rajono San Telmo gatvelėmis. Ekskursijos pabaigoje užsuksite į Puerto Maderą, stebinantį šiuolaikine architektūra ir gastronomija. Antroje dienos
pusėje galėsite savarankiškai susipažinti su vienu
žaismingiausių Lotynų Amerikos miestų! Vakare –
nuostabios argentinietiškos tradicijos, vakarienė ir
aukščiausio lygio tango pasirodymas.

10 DIENA. SKRYDIS BUENOS AIRĖS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Skrydis į Vilnių.

TORES
DEL PAINĖ

KALAFATĖ
PUNTA
ARENASAS

KELIONĖJE:

• Tango gimtinė Argentina
• Dvi pulsuojančios sostinės – Santjagas ir
Buenos Airės
• Didingi ir atšiaurūs Patagonijos peizažai
• Vaivorykštės spalvomis žėrintis Perito Moreno
ledynas

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 25–vasario 3 d.;
2020 m. vasario 8–17 d.
* Kitų datų teirautis agentūroje.

KELIONĖS KAINA

2 450 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• vietiniai skrydžiai Santjagas–Puerto Montas–
Punta Arenasas, Kalafatė–Buenos Airės;
• 9 nakvynės 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:
9 pusryčiai, 2 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos, išskyrus
Tores del Painę ir Kalafatę.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Čilę ir atgal iš Argentinos;
• pasienio mokesčiai (kiekvienas sienos kirtimas
5–10 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

B ra z i l i j a

Braziliškosios kaskados
Karštligiškai siautulingas Rio, gamtos stebuklas Igvasu krioklys, Amazonės atogrąžų miškai
ir vėsus vandenyno atodūsis mėgaujantis kurorto malonumais... O kur dar visada greta turtinga Brazilijos istorija, malonūs žmonės ir jausmas, kad tuoj visa galva panirsite į jaudulį ir
nuotykius.
1 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS

Nusileidę Rio de Žaneiro oro uoste, būsite pasitikti ir
nuvežti į viešbutį. Rio de Žaneiras – vienas gražiausių
pasaulio miestų, Brazilijos karnavalų ir 2016 m. vasaros olimpinių žaidynių sostinė, įsikūręs pakrantėje
tarp gausybės kalvų ir Atlanto vandenyno.

2 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P, Pi)

Panoraminė ekskursija automobiliu po Rio de
Žaneirą. Pravažiuosite Sambodromo areną, sustosite prie miesto katedros, lankysitės Cinelândijos
aikštėje, kuri žavi istorinio paveldo pastatais. Vyksite
į netoliese esančią Urcą, vieną seniausių Rio rajonų. Čia, įsėdę į keltuvo kabiną, kilsite į Cukraus
Galvos kalno viršūnę. Galėsite pasigėrėti įspūdingais Kopakabanos paplūdimio, Gvanabaros įlankos,
Kristaus Atpirkėjo statulos vaizdais. Po pietų važiuosite į Korkovado viršukalnę ir prie garsiosios Kristaus
Atpirkėjo statulos.

3 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)

Rio de Žaneiras – istoriniu ir kultūriniu požiūriu vienas reikšmingiausių pasaulio miestų. Pusės dienos ekskursija po miestą automobiliu, lydint gidui.
Aplankysite kelis įspūdingiausius miesto paminklus: UNESCO saugomą Šv. Benedikto vienuolyną,
XVII a. Kandelarijos Dievo Motinos bažnyčią, originalius Imperatoriškuosius rūmus ir Kolumbo konditeriją – seniausią miesto kavinę. Pasivaikščiosite
Uruguaianos gatve.

4 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)

Laisva diena. Ją galėsite praleisti Santa Teresos menininkų rajone, aplankyti spalvingus Selaróno laiptus
arba pasikaitinti viename iš garsiųjų Rio paplūdimių.
Vakare – energingas naktinis gyvenimas Lapos rajone.

5 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS–IGVASU (P)

Skrydis į Igvasu. Tikrieji Brazilijos lobiai laukia gerokai toliau už Rio de Žaneiro. Vienas jų – Igvasu kriokliai. Tai tikras gamtos stebuklas – laiptuota 275
Igvasu krioklių galerija, susiformavusi toje vietoje, kurioje savo vandenis plukdo dvi upės – Parana
ir Igvasu. Apžiūrėsite krioklius iš Brazilijos pusės.
Privačia transporto priemone būsite nuvežti prie
takų, vedančių per šį 1 700 kv. km draustinį. Matysite
įspūdingą krioklį „Velnio gerklę“. Jei norėsite iš arčiau
pamatyti krioklius, siūlome išbandyti „Macuco“ safarį
arba virš krioklių paskraidyti sraigtasparniu.

Nuo 2 keliautojų

15

Kelionė trunka 15 dienų

7 DIENA. IGVASU–MANAUSAS (P)

Skrydis į Manausą – vietovę, vadinamą Amazonės
vartais, iš kur prasideda ekskursijos po vietovę.

8 DIENA. AMAZONIJA (P, Pi, V)

Vaizdingu maršrutu vandeniu ir sausuma pasieksite „Juma Lodge“. Tikėtina, kad Solimões ir Negro
upių santakoje išvysite garsiausius regiono gyventojus – rožinius amazoninius delfinus. Atvykę į viešbutį, motorizuotomis kanojomis išplauksite tyrinėti
Amazonės užutekių ir užtvindyto miško. Po vakarienės – dar viena vakarinė išvyka kanojomis ieškant
kaimanų ir klausantis paslaptingos džiunglių tylos.

9 DIENA. AMAZONIJA (P, Pi, V)

Su patyrusiu gamtininku gidu išvyksite į Amazonijos
drėgnuosius atogrąžų miškus. Žygiuodami po džiungles sužinosite apie Amazonės augalus. Motoriniu
laivu plauksite į žvejybinę išvyką ieškoti Amazonės
piranijų. Esame tikri, kad tai bus viena spalvingiausių
patirčių, kurias gali suteikti Brazilija.

10 DIENA. AMAZONIJA–MANAUSAS (P)

Šiandien – paskutinė nuotykių diena Amazonijoje.
Ankstyvą rytą vyksite pasitikti saulėtekio – stebėti
laukinės gamtos. Jei leis laikas, vykdami į Manausą,
sustosite prie Plaukiojančiojo doko pamaitinti milžiniškų arapaimų, kurios užauga iki 3 m ilgio. Ekskursija
po Manauso miestą. Jo garsenybė – Amazonės operos
teatras ir spalvingas, itin gausus jūrų gėrybių turgus.

11 DIENA. MANAUSAS–RIO DE ŽANEIRAS–
BUZIOSAS (P)
Skrydis į Rio de Žaneirą ir kelionė į Buziosą.

12–13 DIENOS. BUZIOSAS (P)

Buziosas – prašmatnus ir bohemiškas pajūrio kurortas. Garsi prancūzų aktorė Brigitte Bardot XX a.
7 deš. atrado jį su savo tuomečiu mylimuoju brazilu ir nepaprastai pamėgo. Šiandien Buziosas tapo
Brazilijos ir Argentinos elito poilsio, pasilinksminimų
bei gerai žinoma tarptautinių kelionių vieta.

14–15 DIENOS. RIO DE ŽANEIRAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Skrydis Rio de Žaneiras–Vilnius.

6 DIENA. IGVASU (P)

Visos dienos ekskursija prie krioklių iš Argentinos
pusės ir po nacionalinį parką. „Velnio gerklę“ galėsite pasiekti traukiniu arba žygiuodami Žaliuoju taku.
Einant juo, iš stebyklų atsiveria nuostabūs panoraminiai vaizdai. Rekomenduojame vakarienę restorane „Rafain Dinner Show“ su pramogine programa.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

MANAUSAS
AMAZONIJA

BUZIOSAS
IGVASU
KRIOKLYS

RIO DE
ŽANEIRAS
Atlanto
vandenynas

KELIONĖJE:

• Rio de Žaneiro šurmulys
• Igvasu kriokliai – UNESCO objektas ir naujasis
pasaulio stebuklas
• Amazonijos džiunglių kerai

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausis–kovas;
2020 m. balandis–lapkritis

KELIONĖS KAINOS:

sausio–kovo mėn.:
nuo 2 259 EUR + , kai vyksta 7–9 keliautojai;
nuo 2 459 EUR + , kai vyksta 4–6 keliautojai;
nuo 2 559 EUR + , kai vyksta 2–3 keliautojai;
balandžio–lapkričio mėn.:
nuo 2 189 EUR + , kai vyksta 7–9 keliautojai;
nuo 2 359 EUR + , kai vyksta 4–6 keliautojai;
nuo 2 489 EUR + , kai vyksta 2–3 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 11 nakvynių 3+ ar 4 viešbučiuose ir
2 nakvynės Amazonijos lodžijoje „Juma“;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 13 pusryčių,
3 pietūs, 2 vakarienės;
• vietinių angliškai kalbančių gidų paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Rio de Žaneirą ir atgal
(nuo 750 EUR);
• vietiniai skrydžiai Rio de Žaneiras–Igvasu–
Manausas–Rio de Žaneiras (nuo 450 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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B ra z i l i j a

Tik tai, kas geriausia
Nuo madingų paplūdimių, iki didingų kalnų – be jokios abejonės, Rio de Žaneiras yra svarbiausias bet kurios kelionės po Pietų Ameriką akcentas. O kur dar gamtos stebuklu laikomas
Igvasu krioklys. Pajuskite Braziliją visomis juslėmis!
1 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS

Nusileidę Rio de Žaneiro oro uoste, būsite pasitikti
ir nuvežti į viešbutį. Likusią dienos dalį galėsite mėgautis laisvalaikiu, atsipalaiduoti po kelionės ir įsikrauti energijos ateinančioms kelionės dienoms.
Rio de Žaneiras – vienas gražiausių pasaulio miestų, Brazilijos karnavalų ir 2016 m. vasaros olimpinių
žaidynių sostinė, įsikūręs pakrantėje tarp gausybės
kalvų ir Atlanto vandenyno.

2 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)

Ryte – panoraminė ekskursija automobiliu su rusiškai
kalbančiu gidu po Rio de Žaneirą. Vyksite į netoliese esančią Urcą, vieną seniausių Rio rajonų, esančių
Cukraus Galvos kalno papėdėje. Čia, įsėdę į keltuvo
kabiną, palei Morro da Urcos kalną virš raižyto reljefo vietovės pakilsite į Cukraus Galvos kalno viršūnę. Kildami pasigėrėsite įspūdingais Kopakabanos
paplūdimio, Gvanabaros įlankos, Kristaus Atpirkėjo
statulos vaizdais, o panoraminis kraštovaizdis, atsiveriantis nuo pačios viršūnės, ypač leidžiantis saulei,
taps tikru dienos akcentu. Tęsite ekskursiją po senąjį
Rio de Žaneirą.

3 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)

Iš traukinių stoties Kosme Velho važiuosite į
Korkovado viršukalnę ir prie garsiosios Kristaus
Atpirkėjo statulos (aukštis 38 m). Galėsite pasigrožėti nuostabiais Kopakabanos, Ipanemos, Botanikos
sodų ir Rodrigo de Freitaso lagūnos, Marakanos stadiono vaizdais. Ištyrinėję miestą iš viršaus, nuolaidžiu šlaitu nusileisite tuo pačiu traukiniu. Vagonai
važiuos pro Tijucos miško draustinio vešlią augaliją, upes ir krioklius. Po ekskursijos – laisvas laikas.
Jį galėsite praleisti klajodami po Santa Teresos menininkų rajoną, aplankyti spalvingus Selaróno laiptus
arba pasikaitinti saulėje viename iš garsiųjų Rio paplūdimių. Vakare pasimėgaukite energingu naktiniu
gyvenimu Lapos rajone ir stenkitės neatsilikti šokdami sambą.

4 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS–IGVASU (P)

Skrydis į Igvasu. Atskridę būsite pasitikti ir keliausite
į viešbutį. Tikrieji Brazilijos lobiai laukia gerokai toliau
už Rio de Žaneiro. Vienas jų – Igvasu kriokliai. Tai tikras gamtos stebuklas – laiptuota 275 Igvasu krioklių
galerija, susiformavusi toje vietoje, kurioje savo vandenis plukdo dvi upės – Parana ir Igvasu. Šiuo metu
čia sueina ir trijų valstybių – Brazilijos, Argentinos
bei Paragvajaus – sienos. Tą pačią dieną už papildomą mokestį galėsite įsigyti ekskursiją ir apžiūrėti
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Nuo 2 keliautojų

9

Kelionė trunka 9 dienas

krioklius iš Argentinos pusės. Rekomenduojame vakarienę restorane „Rafain Dinner Show“ su pramogine programa. Teatralizuotas pasirodymas užburs jus
ugningais šokiais ir muzika.

BUZIOSAS

5 DIENA. IGVASU (P)

Šiandien apžiūrėsite krioklius iš Brazilijos pusės. Jie
taip pat priklauso tam pačiam Igvasu nacionaliniam
parkui. Ir krioklys, ir abi nacionalinio parko dalys
(tiek Argentinos, tiek Brazilijos) įtraukti į UNESCO
pasaulio paveldo ir į septynių naujųjų pasaulio gamtos stebuklų sąrašus. Nuo įėjimo į parką privačia
transporto priemone būsite nuvežti prie takų, vedančių per šį 1 700 kv. km draustinį. Kraštovaizdį
kuriančiuose paatogrąžių miškuose auga daugybė
džiunglių augalų, atogrąžų medžių, gyvena daugiau
kaip 1 100 paukščių rūšių. Įspūdingasis krioklys
„Velnio gerklė“, aiškiai matomas iš įvairių vietų, vedančių iki svarbiausio kelionės taško, – ryškiausias
šios patirties momentas. Keturiolika galingų krioklių
iš 100 m aukščio krenta su tokia jėga, kad susidaro
nuolatinis 10 m purslų debesis, o atvykę keliautojai
gali pasigrožėti nuostabiu šio reiškinio reginiu. Jei
norite iš arčiau pamatyti krioklius, siūlome išbandyti
„Macuco“ safarį arba virš krioklių paskraidyti sraigtasparniu.

6 DIENA. IGVASU–RIO DE ŽANEIRAS–POILSIS
BUZIOSO KURORTE (P)

Ryte vyksite į oro uostą ir skrisite į Rio de Žaneirą,
iš kur automobiliu pasieksite Buziosą. Buziosas –
prašmatnus ir bohemiškas pajūrio kurortas. Kažkada
buvęs mažai žinomas žvejų kaimelis tapo populiaria tarptautine atostogų vieta ir braziliškuoju Sen
Tropezu. Garsi prancūzų aktorė Brigitte Bardot
XX a. 7 deš. atrado Buziosą su savo tuomečiu mylimuoju brazilu. Tada mažame miestelyje nebuvo net
elektros, bet Brigitte jį įsimylėjo būtent dėl paprastumo, ramybės ir gamtos grožio. Aktorė buvo pagerbta bronzine statula, be to, jos vardu pavadinta promenada „Orla Bardot“ ir kino teatras „Gran
Cine Bardot“. Šiandien Buziosas tapo Brazilijos ir
Argentinos elito poilsio, pasilinksminimų bei gerai žinoma tarptautinių kelionių vieta.

7–8 DIENOS. BUZIOSAS (P)
Poilsis kurorte.

9 DIENA. BUZIOSAS–RIO DE ŽANEIRO ORO
UOSTAS–TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)

Išvykimas į Rio de Žaneiro oro uostą. Skrydis Rio de
Žaneiras–tarpiniai oro uostai–Vilnius.

IGVASU
KRIOKLYS

RIO DE
ŽANEIRAS

Atlanto
vandenynas

KELIONĖJE:

• Rio de Žaneiro šurmulys
• Igvasu kriokliai – UNESCO objektas ir naujasis
pasaulio stebuklas
• Poilsis kurorte prie vandenyno

KELIONĖS DATOS:

2020 m. nuo sausio 4 iki gruodžio 5 d.

KELIONĖS KAINOS:

nuo 1 959 EUR + ,
kai vyksta 2 keliautojai (3 viešbutis);
nuo 2 059 EUR + ,
kai vyksta 2 keliautojai (4 viešbutis);
nuo 2 659 EUR + ,
kai vyksta 2 keliautojai (5 viešbutis)
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 8 nakvynės nurodytos kategorijos
viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 8 pusryčiai;
• vietinių rusiškai kalbančių gidų paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Rio de Žaneirą ir atgal;
• vietiniai skrydžiai Rio de Žaneiras–Igvasu–
Rio de Žaneiras;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

THE WORLD SUITS YOU SO WELL
Reach more than 1,000 destinations thanks to one of the largest
networks in the world with KLM and our SkyTeam partners.

AIRFRANCE.COM

Per u ir
B ol i v i j a
Dangaus veidrodžių karalystėje
Peru ir Bolivija – vienоs spalvingiausių Pietų Amerikos šalių, pritraukiančios keliautojus savo
senomis legendomis, nuostabia gamta, kolonijinių laikų paveldu ir prarastų civilizacijų paslaptimis. Šios dvi gretimos šalys siūlo puikų atradimų, istorijos, gamtos ir kultūros balansą.
Puiki kelionė ir egzotikos mėgėjams! Kas žino, galbūt jums pasiseks įminti tikrą senovės pasaulio inkų legendų mįslę arba nesuprantamą Naskos piešinių paslaptį?
1 DIENA. LIMA

Atskridę į Limą, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. LIMA–KUSKAS (P)

Skrisite į Kuską. Apžvalginė ekskursija po buvusią Inkų
imperijos sostinę. Dabar Kuskas – Pietų Amerikos turizmo ir archeologijos centras, ispanų kultūros ir senųjų tautų palikimo mišinys. Apsilankysite garsiojoje
Korikančos šventykloje, kur inkai švęsdavo pagrindinę ritualinę šventę – Žiemos saulėgrįžą. Apžiūrėsite
arčiausiai Kusko esančius griuvėsius: Saksajuamano
tvirtovę, Kenko religinių apeigų centro šventyklos
griuvėsius, raudonąją tvirtovę Puka Pukara ir vandens kulto centrą Tambomačai.

3 DIENA. KUSKAS–MAČU PIKČU–KUSKAS (P, Pi)

Visos dienos ekskursija po prarastąjį inkų miestą
Maču Pikču. Tai neoficialus Peru simbolis, apipintas
legendomis ir pasakojimais. Miestą, kurio pavadinimas reiškia „senasis kalnas“, XV a. įkūrė inkų imperatorius Pačakuteku. Ispanams sugriovus Inkų
imperiją, jis buvo pamirštas ir tik 1911 m. atrastas
amerikiečių prof. Hiramo Binghamo. Archeologų
manymu, miestas turėjo grynai religinę paskirtį.
Spėjama, kad čia galėjo veikti didžiulis jaunų moterų vienuolynas ir įrengta Kusko valdovo slėptuvė.
2007 m. Maču Pikču paskelbtas vienu iš septynių
UNESCO pasaulio stebuklų.

4 DIENA. KUSKAS (P)

Laisva diena Kuske. Galima ekskursija su pietumis
į Šventąjį inkų slėnį prie Urubambos. Apsilankysite
naujame turistiniame projekte „Awana Kancha“, kur
galėsite pamaitinti ir paglostyti lamas ir alpakas.
Užsuksite į Pisako kaimelį, į kurį susirenka daugybė aimarų ir kečujų atstovų. Turėsite laiko apsipirkti
garsioje turgavietėje. Tęsite kelionę į Oljantaitambą
ir čia stūksančią senovinę inkų tvirtovę. Pakilę prie
Saulės šventyklos, galėsite įvertinti inkų darbo techniką ir pasigėrėti Urubambos slėnio vaizdu.

5 DIENA. KUSKAS–PUNAS (P, Pi)

Kelionė į Puną. Užsuksite į Andahuailasą – mažą
miestelį, gerai žinomą dėl baroko stiliaus bažnyčios
ir didingų freskų. Bažnyčia tokia puiki, kad dažnai vadinama „Amerikos Siksto koplyčia“. Važiuosite vienu
aukščiausių ir didžiausių pasaulyje Altiplano plokščiakalniu (3 600 m). Matysite aimarų genties indėnų
gyvenvietes, Rakčyje apžiūrėsite įdomios Virakočos
šventyklos griuvėsius. Stabtelėsite La Rajos turgelyje ir Pukaroje – iki inkų laikotarpio kultūros centre.

6 DIENA. PUNAS–TITIKAKA–LA PASAS (P, Pi)

Vyksite į Bolivijos pasienį ir Kopakabanos miestelį Titikakos ežero pakrantėje. Išvertus iš kečua kalbos, „Kopacabana“ reiškia „dangaus veidrodis“. Iki
ispanų tai buvo religinis centras, tačiau ir dabar ji yra
svarbi turistinė bei religinė šalies vietovė. Miesto įžymybė – Kopakabanos Šv. Mergelės bazilika, pastatyta 1619 metais. Tęsite kelionę greitaeigiu kateriu
po aukščiausiai pasaulyje esantį (3 800 m virš jūros
lygio) ir laivybai tinkamą Titikakos ežerą. Aplankysite

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 11 dienų

KELIONĖJE:

• Peru pasididžiavimas Maču Pikču
• Istorinė galingiausios Inkų imperijos sostinė
Kuskas
• Titikakos ežeras, kitaip vadinamas Andų jūra
• Šventasis Inkų slėnis – Inkų imperijos lopšys
• Ujūnio druskožemis – baltosios dykumos
veidrodis

LIMA

MAČU
PIKČU
KUSKAS
LA PASAS
PUNAS
TITIKAKOS
EŽERAS

garsiąją Saulės salą, legendinę Inkų imperijos gimimo vietą. Būsite supažindinti su simboliniu ritualu „kaljauaya“, kuriuo aukojama Motinai žemei
Pačiamamai. Vėliau vyksite į La Pasą.

Ramusis
vandenynas

UJŪNIS

7 DIENA. LA PASAS–UJŪNIS (P)

Skrisite į Ujūnį (1 val.), garsėjantį didžiausiu pasaulyje
druskožemiu. Matysite traukinių kapines. Užsuksite į
Colchanio druskos kasyklą ir pasieksite Ūjūnio druskožemį. Prieš 40 tūkst. metų ši vietovė buvo dalis didžiulio priešistorinio Minchino ežero. Dėl nuolatinio garavimo žemė pasidengia druskos pluta. Palijus druskos
paviršiuje ilgai išlieka 2–3 cm vandens plėvelė. Ji dengia druskožemį ir atspindi mėlyną dangų it milžiniškas veidrodis. Prie Tunupos ugnikalnio matysite vandens įdubas – tikras druskožemio akis. Apsilankysite
Inkauasi, arba Žuvies, saloje, labiau žinomoje kaip
Kaktusų sala, pietausite viduryje druskyno.

8 DIENA. UJŪNIS–LA PASAS (P)

Skrisite į La Pasą. Apžvalginė ekskursija po miestą,
užsuksite ir į raganų turgų, kuris primena mums, kad
vietiniai gyventojai labiau pasitiki tradiciniais gydymo
metodais nei šiuolaikine medicina. Galima rasti priemonių ir varžovo arba net priešo įtakai susilpninti.

9 DIENA. LA PASAS–LIMA (P)

Vyksite į oro uostą ir skrisite į Limą (Peru). Ekskursijos
po miestą metu apžiūrėsite kolonijinę Limą: Didžiąją
aikštę ir moderniąją miesto dalį. Apsilankysite Aukso
muziejuje, kuriame eksponuojama vertinga prieš inkus egzistavusios ir inkų epochos kolekcija: papuošalai, kaukės, kiti juvelyriniai dirbiniai, taip pat įvairių
senųjų šalių ginklai.

10 DIENA. LIMA (P)

Laisva diena. Siūloma kelionė į Baljestos salas ir prie
Naskos geoglifų arba ekskursija po Limą.
Baljestos salos ir Naska: iš Parakaso leisitės į 2 val.
kruizą link Baljestos salų, dar vadinamų „mažaisiais
Galapagais“. Salos garsėja ypatinga augalija ir gyvūnija. Taip pat matysite vieną iš Peru nepaaiškinamų
stebuklų – Parakaso kandeliabrą: milžinišką 120 m
aukščio žvakidę primenančią figūrą, kurios mistinės
kilmės niekas negali paaiškinti. Grįžę į Parakaso uostą, išvyksite į Naską ir mažu lėktuvėliu pakilsite virš
paslaptingųjų Naskos piešinių, atsiradusių daugiau
kaip prieš 2 tūkst. metų. Milžiniškos augalų ir gyvūnų
figūros iki šiol yra daugybės neįmintų mįslių šaltinis.

11 DIENA. LIMA–ORO UOSTAS (P)

Po pusryčių numatytu laiku vyksite į oro uostą.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 3–13, sausio 26–vasario 5 d.;
2020 m. vasario 2–12 ir 16–26 d.;
2020 m. kovo 6–16 ir 15–25 d.;
2020 m. balandžio 2–12 ir 16–26 d.;
2020 m. gegužės 1–11 ir 21–31 d.;
2020 m. birželio 6–16 ir 14–24 d.;
2020 m. liepos 2–12 ir 16–26 d.;
2020 m. rugpjūčio 16–26 d.;
2020 m. rugsėjo 20–30 d.;
2020 m. spalio 2–12 ir 16–26 d.;
2020 m. lapkričio 1–11, 15–25 ir
lapkričio 21–gruodžio 1 d.;
2020 m. gruodžio 6–16, 16–26 ir
gruodžio 29–sausio 8 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 3 429 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 10 nakvynių 3 (turistinės klasės)
viešbučiuose;
• vietiniai skrydžiai Lima–Kuskas, La Pasas–
Ujūnis–La Pasas;
• traukinio bilietas Kuskas–Agvaskaljentesas–
Kuskas;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
3 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu, išskyrus Titikakos ežerą ir Ujūnio
vietovę;
• angliškai kalbančio gido paslaugos, plaukiant
Titikakos ežeru ir Ujūnio vietovėje.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
•
•
•
•

lėktuvo bilietas į Peru ir atgal (nuo 950 EUR);
vietinis skrydis La Pasas–Lima;
vietinių skrydžių oro uostų mokesčiai;
kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Viliojantis
Per u

Peru – pulsuojanti Pietų Amerikos širdis, o apsilankymas joje – tai ne tik kelionė į senovės
civilizacijos ištakas, bet ir savęs pažinimo bei dvasinio tobulėjimo pradžia. Kaip milžiniškas
magnetas šios vietos vilioja įvairių kraštų ir amžiaus žmones, ieškančius tiesos, pažinimo bei
dvasios peno.
1 DIENA. LIMA

Atskridę į Limą, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį
Mirafloreso rajone.

2 DIENA. LIMA–KUSKAS (P)

Skrisite į Kuską. Apsistojus viešbutyje, apžvalginė
ekskursija su grupe po buvusią Inkų imperijos sostinę. Dabar Kuskas – Pietų Amerikos turizmo ir archeologijos centras, ispanų kultūros ir senųjų tautų palikimo mišinys. Apsilankysite garsiojoje Korikančos
šventykloje, kur inkai švęsdavo pagrindinę ritualinę
šventę – Žiemos saulėgrįžą. Apžiūrėsite arčiausiai
Kusko esančius griuvėsius: Saksajuamano tvirtovę,
Kenko religinių apeigų centro šventyklos griuvėsius,
raudonąją tvirtovę Puka Pukara ir vandens kulto centrą Tambomačai.

3 DIENA. KUSKAS–MAČU PIKČU–KUSKAS (P, Pi)

Visos dienos ekskursija po prarastąjį inkų miestą
Maču Pikču. Tai neoficialus Peru simbolis, apipintas
legendomis ir pasakojimais. Miestą, kurio pavadinimas reiškia „senasis kalnas“, XV a. įkūrė inkų imperatorius Pačakuteku. Ispanams sugriovus Inkų
imperiją, jis buvo pamirštas ir tik 1911 m. atrastas
amerikiečių prof. Hiramo Binghamo. Archeologų
manymu, miestas turėjo grynai religinę paskirtį.
Spėjama, kad čia galėjo veikti didžiulis jaunų moterų vienuolynas ir įrengta Kusko valdovo slėptuvė.
2007 m. Maču Pikču paskelbtas vienu iš septynių
UNESCO pasaulio stebuklų.

4 DIENA. KUSKAS (P)

Laisva diena Kuske. Galima ekskursija su pietumis
į Šventąjį inkų slėnį prie Urubambos. Apsilankysite
naujame turistiniame projekte „Awana Kancha“, kur
galėsite pamaitinti ir paglostyti lamas ir alpakas.
Užsuksite į Pisako kaimelį, į kurį susirenka daugybė aimarų ir kečujų atstovų. Turėsite laiko apsipirkti
garsioje turgavietėje. Tęsite kelionę į Oljantaitambą
ir čia stūksančią senovinę inkų tvirtovę. Pakilę prie
Saulės šventyklos, galėsite įvertinti inkų darbo techniką ir pasigėrėti Urubambos slėnio vaizdu. Jei bus
laiko, grįždami į Kuską, aplankysite Činčerą.

5 DIENA. KUSKAS–PUNAS (P, Pi)

Kelionė į Puną. Užsuksite į Andahuailasą – mažą
miestelį, gerai žinomą dėl baroko stiliaus bažnyčios
ir didingų freskų. Bažnyčia tokia puiki, kad dažnai vadinama „Amerikos Siksto koplyčia“. Važiuosite vienu
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Nuo 2 keliautojų

8

Kelionė trunka 8 dienas

KELIONĖJE:
LIMA

• Peru pasididžiavimas Maču Pikču
• Istorinė galingiausios Inkų imperijos sostinė
Kuskas
• Titikakos ežeras, kitaip vadinamas Andų jūra
• Šventasis Inkų slėnis – Inkų imperijos lopšys

MAČU
PIKČU
KUSKAS
PUNAS

Ramusis
vandenynas

TITIKAKOS
EŽERAS

aukščiausių ir didžiausių pasaulyje Altiplano plokščiakalniu (3 600 m). Matysite aimarų genties indėnų
gyvenvietes, Rakčyje apžiūrėsite įdomios Virakočos
šventyklos griuvėsius. Stabtelėsite La Rajos turgelyje ir Pukaroje – iki inkų laikotarpio kultūros centre.

6 DIENA. PUNAS–TITIKAKA–LIMA (P, Pi)

Šios dienos tikslas – aukščiausiai pasaulyje esantis (3 800 m virš jūros lygio) ir laivybai tinkamas
Titikakos ežeras. Plauksite į dirbtinę iš nendrių suformuotą ir aimarų genčiai namus atstojančią Uros salą.
Čia buvo pastatytas Kon Tikis – plaustas, kuriuo norvegų archeologas ir rašytojas Thoras Heyerdahlas
1947 m. įveikė apie pusę Ramiojo vandenyno. Kitoje,
Takilės, saloje iki šiol visi vietiniai gyvena pagal savo
protėvių įstatymus, tradicijas ir verčiasi audimu bei
mezgimu. Grįžę į Puną, skrisite į Limą.

7 DIENA. LIMA (P)

Laisva diena. Siūloma kelionė į Baljestos salas ir prie
Naskos geoglifų. Iš Parakaso leisitės į 2 val. kruizą link Baljestos salų, dar vadinamų „mažaisiais
Galapagais“. Salos garsėja ypatinga augalija ir gyvūnija. Taip pat matysite vieną iš Peru nepaaiškinamų
stebuklų – Parakaso kandeliabrą: milžinišką 120 m
aukščio žvakidę primenančią figūrą, kurios mistinės
kilmės niekas negali paaiškinti. Grįžę į Parakaso uostą, išvyksite į Naską ir mažu lėktuvėliu pakilsite virš
paslaptingųjų Naskos piešinių, atsiradusių daugiau
kaip prieš 2 tūkst. metų. Milžiniškos augalų ir gyvūnų
figūros iki šiol yra daugybės neįmintų mįslių šaltinis.

8 DIENA. LIMA–ORO UOSTAS (P)

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 3–10, sausio 26–vasario 2 d.;
2020 m. vasario 2–9 ir 16–23 d.;
2020 m. kovo 6–13 ir 15–22 d.;
2020 m. balandžio 2–9 ir 16–23 d.;
2020 m. gegužės 1–8 ir 21–28 d.;
2020 m. birželio 6–13 ir 14–21 d.;
2020 m. liepos 2–9 ir 16–23 d.;
2020 m. rugpjūčio 16–23 d.;
2020 m. rugsėjo 20–27 d.;
2020 m. spalio 2–9 ir 16–23 d.;
2020 m. lapkričio 1–8, 15–22 ir 21–29 d.;
2020 m. gruodžio 6–13, 16–23 ir
gruodžio 29–sausio 5 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 699 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 3 (turistinės klasės)
viešbučiuose;
• vietiniai skrydžiai Lima–Kuskas, Punas–Lima;
• traukinio bilietas Kuskas–Agvaskaljentesas–
Kuskas;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai;
3 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų
metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Peru ir atgal (nuo 950 EUR);
• vietinių skrydžių oro uostų mokesčiai;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Numatytu laiku vyksite į oro uostą.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Per u

Inkų žemės deimantai
Paslaptingasis miestas Maču Pikču ir nuostabus Titikakos ežeras yra neatremiami argumentai, kodėl būtina aplankyti Peru. Bet apsilankymas šioje šalyje – tai ne tik kelionė į senovės
civilizacijos ištakas, bet ir savęs pažinimo pradžia. Stiprios energetikos vietos nuo senų laikų
vilioja keliautojus ir suteikia su niekuo nepalyginimą atradimų ir potyrių žavesį.
1 DIENA. LIMA

Atskridę į Limą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. Laisvas laikas.
Lima: 154 m virš jūros lygio.

2 DIENA. LIMA–AREKIPA (P)

Būsite nuvežti į oro uostą ir skrisite į Arekipą, antrą
pagal dydį Peru miestą, dar vadinamą „šviesiuoju“,
nes dauguma namų pastatyti iš akinamo baltumo
vulkaninių uolienų. Arekipos vietovė garsėja giliausiais pasaulyje kanjonais, kondorais ir mumijomis,
rastomis aukštai kalnuose. Atskridę važiuosite į viešbutį, laisvas laikas aklimatizacijai. Arekipa: 2 360 m
virš jūros lygio.

3 DIENA. AREKIPA–KOLKOS KANJONAS–
ČIVAJUS (P)

Vyksite į Kolkos kanjoną. Guinesso rekordų knygoje
Kolkos kanjonas pažymėtas kaip giliausias pasaulio
tarpeklis, tačiau apie jį nėra plačiai žinoma. Pakeliui
lankysitės Vikunijų nacionaliniame rezervate.
Vikunijos ir guanakai yra dvi laukinių kupranugarių
rūšys, gyvenančios Anduose. Tęsite kelionę ir gėrėsitės panoraminiu Baltosios Kordiljeros kalnagūbrio
vaizdu. Vykdami per Toros aukštikalnes, matysite
Patapampos perėją (4 889 m) ir grožėsitės nuostabiais vaizdais, regiono augalija ir gyvūnija.
Kolka: 3 650 m virš jūros lygio.

4 DIENA. KOLKOS KANJONAS–ČIVAJUS–
PUNAS (P)

Anksti ryte vyksite į apžvalgos aikštelę, kur galėsite
grožėtis neįtikėtinu Kolkos kanjono grožiu ir didingu
kondoro skrydžiu aukštai virš kanjono. Tai stambiausias Vakarų pusrutulio skraidantis paukštis ir stambiausias plėšrusis paukštis. Kondoras gali pakilti į
5 500 m aukštį ir sklandyti ore valandų valandas neplasnodamas sparnais. Grįždami atgal į Čivajų, matysite vadinamuosius kabančius kapus. Grožėsitės
jaukiais Kolkos slėnio miesteliais.
Punas: 3 827 m virš jūros lygio.

po Tibeto didžiausią pasaulyje plokščiakalnį, esantį 3 300 m aukštyje tarp Andų kalnagūbrių, Peru,
Bolivijos ir Čilės. Važiuodami galėsite pasigrožėti
aimarų genties indėnų gyvenvietėmis. Aplankysite
Kalasajos archeologinį centrą.
Kuskas: 3 395 m virš jūros lygio.

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 10 dienų

MAČU
PIKČU

LIMA

RAKČIS

7 DIENA. KUSKAS (P)

Laisvas laikas. Vėliau – apžvalginė ekskursija po
Kuską. Aplankysite Saulės šventyklą, kur inkai švęsdavo pagrindinę ritualinę šventę – Žiemos saulėgrįžos dieną. Vyksite prie religinių apeigų centro šventyklos, raudonosios tvirtovės, vandens kulto inkų
centro ir architektūrinio komplekso-tvirtovės.
Kuskas: 3 395 m virš jūros lygio.

8 DIENA. KUSKAS–AGVASKALJENTESAS–
MAČU PIKČU–KUSKAS (P)

Vyksite į Olanto geležinkelio stotį ir traukiniu važiuosite į Agvaskaljentesą. Kelionės trukmė – apie pusantros valandos. Mikroautobusu pakilsite į švenčiausią
inkų citadelę Maču Pikču (2 350 m virš jūros lygio).
Tai neoficialus Peru simbolis, apipintas legendomis
ir pasakojimais. Maču Pikču vadinamas prarastuoju
inkų miestu, saugomas UNESCO. Maču Pikču garsėja
unikaliomis terasomis, apeigų vietomis, saulės laikrodžiu. Paslaptingąjį miestą nuo viso pasaulio skiria
700 metrų ir dar aukštesni skardžiai. Mokslininkai
mano, kad miestas buvo pastatytas XV a. kaip aukščiausiojo inkos ir jo žiniuonių slėptuvė.
Maču Pikču: 2 430 m virš jūros lygio.

9 DIENA. KUSKAS (P)

Laisvas laikas.
Kuskas: 3 395 m virš jūros lygio.

10 DIENA. KUSKAS–LIMA (P)

Po pusryčių būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui į
Limą ir namo.

5 DIENA. PUNAS–TITIKAKA–PUNAS (P, Pi)

Vyksite prie Titikakos – 3 800 m virš jūros lygio esančio aukščiausio pasaulyje laivybai tinkamo ežero.
Vietiniams gyventojams šis ežeras turi svarbią religinę reikšmę. Aplankysite dirbtinai iš nendrių padarytą Uros salą, kurioje gyvena aimarų genties indėnai.
Čia, kopijuojant inkų plaustų konstrukciją, buvo pastatytas Kon Tikis – plaustas, kuriuo norvegų archeologas ir rašytojas Thoras Heyerdahlas su draugais
1947 m. plaukdamas iš Peru į Taitį įveikė apie pusę
Ramiojo vandenyno.
Punas: 3 827 m virš jūros lygio.

6 DIENA. PUNAS–RAKČIS–SIKVANIS–KUSKAS
(P, Pi)

Autobusu vyksite į Kusko miestą. Kelionės trukmė –
8 valandos. Keliausite per Altiplaną – aukščiausią ir

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KUSKAS

KOLKOS
KANJONAS
Ramusis
vandenynas

SIKVANIS

ČIVAJUS

AREKIPA

PUNAS
TITIKAKOS
EŽERAS

KELIONĖJE:

• Aukščiausiai pasaulyje telkšantis Titikakos
ežeras
• Lamos, alpakos ir elegantiškosios laukinės
vikunijos
• Kuskas ir jo apylinkių inkų šventyklos bei
tvirtovės
• Prarastasis inkų miestas Maču Pikču

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 1 199 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
Pasibaigus pažintinei programai, galimas
kelionės pratęsimas su papildomais
pažintiniais turais:
• 4 dienų turas apžiūrint įspūdingus Naskos
geoglifus bei gėrintis Baljestos salomis.
Turo kaina asmeniui nuo 530 EUR
dviviečiame kambaryje;
• 3 dienų turas po Puerto Maldonado džiungles.
Turo kaina asmeniui nuo 990 EUR
dviviečiame kambaryje.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 9 nakvynės 3 viešbučiuose pažintinės
programos metu;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
1 pietūs;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Limą ir atgal (nuo 970 EUR);
• vietiniai skrydžiai Lima–Arekipa, Kuskas–Lima;
• išvykimo mokesčiai, mokami oro uostuose
(apie 50 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Kelionė į pasaulio centrą
Ekvadoras – vienintelė valstybė, kurioje iš tikrųjų galima viena koja stovėti šiauriniame, o
kita – pietiniame pusrutulyje. Čia vakaruose tyvuliuoja Ramusis vandenynas, rytuose veši
neįžengiamos džiunglės, o centre stūkso kalnai. Na, o prie pusiaujo – pasaulio viduryje –
Ramiajame vandenyne išsibarsčiusios Galapagų salos.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–KITAS (V)

Savarankiškai atskridę į Ekvadoro sostinę Kitą, sutvarkysite įvažiavimo formalumus ir būsite nuvežti į
viešbutį.

2 DIENA. KITAS (P)

Ekskursija po UNESCO saugomą miestą. Pamatysite
užburiančių panoramų, bažnyčių, kupolų ir stogų, susipažinsite su kolonijiniu menu, architektūra, kultūra,
legendomis ir tradicijomis. Apžiūrėsite svarbiausią
aikštę Plaza Grande, kurią supa reikšmingi šalies pastatai: katedra, Prezidento rūmai, Arkivyskupo rūmai ir
rotušė. Apsilankysite jėzuitų bažnyčioje, gražiausiame
miesto kolonijinio meno kūrinyje. Iš apžvalgos aikštelės Panesillo pasigrožėsite senųjų ir naujųjų kvartalų
panorama. Keliausite prie pusiaujo (ekvatoriaus) linijos. Aplankysite turistinį ir komercinį centrą Mitad
del Mundo – „pasaulio vidurį“ bei muziejų „Intinjan“.
Vakare galimos papildomos pramogos ir išvykos.

3 DIENA. KITAS–QUILOTOA–BANJOSAS (P)

Šiandien keliausite į rožių plantacijas Kotopachio
slėnyje ir būsite priblokšti įvairiausių spalvų ir dydžių šių gėlių karalienių, kurias Ekvadoras eksportuoja į visą pasaulį. Važiuodami ugnikalnio Quilotoa
link, stabtelėsite kaimelyje Tigua ir užsuksite į dailės dirbtuves. Teigiama, kad būtent čia gimė naivusis
menas. Pasieksite vis dar aktyvų ugnikalnį Quilotoa,
šiuo metu žavintį smaragdu spindinčia kaldera.
Vakarėjant tęsite kelionę į Banjosą.

4 DIENA. BANJOSAS–RIOBAMBA (P)

Apžvalginė ekskursija po Banjosą, svarbų turistinį
Ekvadoro centrą. Apžiūrėsite katedrą Virgen de Agua
Santa su paminklu Mergelei Marijai. Pasigrožėsite
kriokliais Agoyán ir Manto de la Novia. Važiuosite į
Riobambą – trečią pagal dydį Ekvadoro miestą, labiausiai žinomą dėl pasaulinio garso uolos „Velnio
nosis“. Ekskursijos po Riobambos centrą metu matysite centrinę aikštę, plateresko stiliaus katedrą,
Merijos pastatą, Vyriausybės namus.

5 DIENA. RIOBAMBA–INGAPIRCA–KUENKA (P,
Pi)

Šiandien Alausi miestelyje apsilankysite seniausioje
Ekvadoro bažnyčioje Iglesia de Balbanera ir pasigrožėsite Čimboraso viršūne su sniego kepure. Nuo čia
kelionę tęsite traukiniu iki „Velnio nosies“ uolos ir atgal. „Velnio nosis“ – tai apie 300 m aukščio kalnas su
beveik statmena uolų siena. Kelias, vedantis per stulbinamo grožio kalno kraštovaizdžius, leidžiasi bėgiais
daugiau nei 500 m žemyn. Šis ruožas yra sudėtin-
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KELIONĖJE:

• Unikalus Kito senamiestis, UNESCO pasaulio
paveldas
• Andų brangakmenis – ežeras Quilotoa
• Adrenalino kupina kelionė traukiniu aplink
„Velnio nosį“
• Galapagų salų endeminių augalų, gyvūnų ir
paukščių įvairovė
giausia pasaulyje geležinkelio konstrukcija. Ekskursiją
tęsite prie Ingapircos griuvėsių – paties didžiausio ir
svarbiausio Inkų imperijos archeologinio komplekso
Ekvadore. Pasieksite žavingą Kuenkos miestą.

6 DIENA. KUENKA (P)

Pasivaikščiosite po UNESCO saugomą miestą.
Sakoma, kad Kuenka yra europietiškiausias miestas
visoje Lotynų Amerikoje. Apžiūrėsite Gėlių aikštę, katedrą, A. Calderono aikštę, apžvalgos aikštelę, galerijas. Nepraleiskite progos įsigyti sidabro papuošalų
ir panamos.

7 DIENA. KUENKA–KACHASAS–GVAJAKILIS
(P, Pi)

Šiandien jūsų dėmesiui – Kachaso nacionalinis parkas: unikalaus grožio vieta su daugybe ežerų, slėnių,
krioklių ir uolų. Čia gyvena daug endeminių ir nykstančių gyvūnų, o kartais galima išvysti net itin retą
šventąjį indėnų paukštį kondorą. Aukščiausias parko
taškas – Architekto kalvos, nuo kurių atsiveria nepakartojama panorama. Važiuodami pagrindinio šalies
uosto Gvajakilio link, aplankysite kakavos rančą.

8 DIENA. GVAJAKILIS–GALAPAGŲ SALOS (P, Pi)

Skrydis į Galapagų salas. Nusileidę Baltros salos
oro uoste, keliausite į Santa Kruso salą. Važiuodami
Santa Krusu stebėsite, kaip keičiasi gamta, matysite
greta dirbamų zonų plytinčius laukinius kraštovaizdžius, įvairią augaliją ir gyvūnus. Natūralioje aplinkoje stebėsite garsiuosius Galapagų sausumos vėžlius.
Apžiūrėsite gamtos šedevrą lavos tunelius.

9–10 DIENOS. GALAPAGŲ SALOS (P, Pi)

Ekskursija po salas. Galapagus sudaro 18 didesnių
ir 107 miniatiūrinės salelės, susiformavusios prieš
3–5 mln. metų ir kartais iš vandens išnyrančios tik
kaip uola ar žemės lopinėlis. Bendras jų plotas – 60
tūkst. kv. km, iš jų sausuma – 8 tūkst. kv. kilometrų.
Visos jos išskirtinės, nes atsirado skirtingu laiku ir
nevienodomis sąlygomis. Lankomos salos (1 per dieną): Bartolomė, Simoras arba Plasa.

Nuo 1 keliautojo
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Kelionė trunka 11 dienų

Ramusis
vandenynas

QUILOTOA
KITAS

GALAPAGŲ
SALOS

BANJOSAS
RIOBAMBA
INGAPIRCA
GVAJAKILIS
KUENKA

11 DIENA. GALAPAGŲ SALOS–GVAJAKILIS
(P)

Vyksite į Baltros oro uostą ir skrisite į Gvajakilį.
Kelionės pabaiga.

KELIONĖS DATOS:

2020 m. kovo 3–13 d.;
2020 m. gegužės 2–12 d.;
2020 m. spalio 17–27 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 3 200 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 10 nakvynių 3 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:
10 pusryčių, 5 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido arba vertėjo paslaugos
pažintinio turo metu Ekvadore;
• angliškai kalbančio gido paslaugos Galapagų
salose.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Ekvadorą ir atgal iš Ekvadoro
per Panamą (nuo 1 200 EUR);
• migracinė kortelė Galapagų salose „Ingala“
(~100 USD);
• įėjimo į Galapagų nacionalinį parką mokestis
(~20 USD);
• vietiniai skrydžiai Gvajakilis–Galapagų salos–
Gvajakilis (~500 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Gvatemala
Ho n d ū r a s
Kosta Rika
Nikaragva
Kuba

Gvatemala
ir Hondūras

Spalvingas majų pasaulis
Žavinga, kontrastinga ir nepakartojama Centrinės Amerikos gamta. Archeologus ir nuotykių
ieškotojus iki šiol keri paslaptingosios majų civilizacijos liudininkai... Leiskitės į mįslių, egzotikos ir atradimų kupiną kelionę.
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIAI ORO UOSTAI–
GVATEMALA–ANTIGVA

Atskridę į Gvatemalą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį
formalumus. Oro uoste pasitiks profesionali vietinė gidė Lina – lietuvė, jau šešerius metus gyvenanti
Gvatemaloje. Vyksite į viešbutį Antigvoje.

2 DIENA. ANTIGVA–PAKAJOS UGNIKALNIS (P, V)

Keliausite tyrinėti senosios sostinės Antigvos, plytinčios tarp trijų ugnikalnių, supamos vešlios augalijos
ir daugybės vandens šaltinių. Įspūdinga architektūra pasakoja Ispanijos konkistadorų ir vietinių indėnų užkariavimo istoriją. Vėliau vyksite prie veikiančio
Pakajos ugnikalnio.
Laiko nepaliesta, trijų ugnikalnių apsupta
Antigva, UNESCO objektas.

3 DIENA. ANTIGVA–ČIČIKASTENANGAS–
ATITLANO EŽERAS (P, V)

Atvykę į Čičikastenangą, svarbų indėnų etninės grupės quiche centrą, aplankysite Šv. Tomo bažnyčią
ir vienuolyną, kur XVIII a. buvo rasta šventoji majų
knyga. Bažnyčios papėdėje plyti spalvingas turgus,
kur nuo pasiūlos ir įvairovės raibsta akys, o pardavėjai susirenka iš visos Gvatemalos kalnų. Išvysite quiche tautos indėnų, katalikų bažnyčioje besimeldžiančių savo dievams pagal senąsias majų tradicijas ir
apeigas. Turėsite galimybę su majų dvasiniu lyderiu
dalyvauti tradicinėje majų dvasinėje ceremonijoje.
Čičikastenango turgus – siautulingas spalvų,
tarmių, drabužių, kvapų ir prekių kaleidoskopas.

4 DIENA. ATITLANO EŽERAS–SAN CHUAN LA
LAGŪNA–GVATEMALA (P, V)

Saulėtekis ir kruizas po giliausią Gvatemaloje
Atitlano ežerą. Legendomis apipinto Atitlano pakrantėse tingiai išsibarstę spalvingi skirtingų etninių
grupių kaimeliai, kai kurie jų pasiekiami tik vandeniu.
Dauguma jų gyventojų iki šiol yra išsaugoję senąją
majų pasaulėžiūrą ir amatus.
Atitlano ežero etniniai kaimeliai – senosios
majų kultūros židiniai.

5 DIENA. GVATEMALA–FLORESAS–TIKALIS–
FLORESAS (P, V)

Skrisite į Floreso provincijos Peteno regioną. Tankių
džiunglių supamas Tikalis, jo šventyklos, rūmai, aikštės, grįstos gatvės ir vandens tiekimo sistema mums
mena svarbaus majų miesto istoriją: jo valdovų kovas ir kultą, ritualus, unikalią majų laiko skaičiavimo
bei matematikos sistemas, astronominius išradimus
ir meno klestėjimą. Pakilsite į 60–75 m aukščio piramides, nuo kurių atsiveria tiesiog nuostabūs miesto
ir džiunglių vaizdai.
UNESCO objektas – savo mįslių nenorintis
atskleisti Tikalis. Bet gal jums pavyks?
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Su grupe ir vadovu
Nuo 16 keliautojų
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Kelionė trunka 12 dienų

6 DIENA. FLORESAS–SAFARIS DULSĖS UPE–
LIVINGSTONAS (P, V)

Vyksite į Dulsės upės regioną. Pasigrožėsite piratų laikų pilimi San Felipe de Lara. Motorinėmis valtimis stebėdami įspūdingas vietoves plauksite į
Livingstoną. Sustojus papietauti restorane, rekomenduojame paragauti ypatingos jūrų gėrybių sriubos. Atvykę į Livingstoną, susipažinsite su vergų iš
Afrikos ir Karibų jūros aborigenų palikuoniais garifuna.
Safaris Dulsės upe su gurmaniškais atradimais.
Tik vandeniu pasiekiamas Livingstonas –
Karibų jūros ir Afrikos šalių tradicijų „salelė“.

7 DIENA. LIVINGSTONAS–PUERTO BARJOSAS–
KIRIGVA–KOPANAS (HONDŪRAS) (P, V)

Kelionė laivu į Puerto Barjosą, o iš čia – link Hondūro.
Pakeliui sustosite Kirigvoje. Nuo 1987 m. į UNESCO
paveldo sąrašą įtraukta vietovė garsi įspūdingo
aukščio monolitų stelomis, kurių aukščiausia siekia
daugiau nei 10 m, įstabiais altoriais ir akmenimis, vadinamais zoomorfais.
Didingą majų civilizaciją menanti Kirigva,
UNESCO objektas.

8 DIENA. KOPANAS–IZTAPA (GVATEMALA) (P, V)

Kopano archeologinis kompleksas – įspūdinga majų
civilizacijos vietovė, įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apžiūrėsite akropolį ir didžiąją aikštę,
užburiančius hieroglifų laiptus – majų rašto tyrinėtojai vis dar stengiasi iššifruoti tekstą. Pasigėrėsite
spalvingomis į laisvę paleistomis papūgomis aromis.
Vyksite prie Ramiojo vandenyno (kelionė truks apie
6 valandas).
Elegantiškasis Kopanas, UNESCO objektas, ir
ryškiosios papūgos aros.

9–10 DIENOS. POILSIS GVATEMALOS
KURORTE (VĮ)

Poilsis prie Ramiojo vandenyno jaukiame, didelę teritoriją su parkais ir tvenkiniais užimančiame viešbutyje su maitinimo tipu „viskas įskaičiuota“.

Meksikos
įlanka

TIKALIS

FLORESAS
LIVINGSTONAS
GVATEMALA
ČIČIKASTENANGAS
SAN CHUAN
LA LAGŪNA

DULSĖS PUERTO
BARJOSAS
UPĖ

ATITLANO
EŽERAS

Ramusis
vandenynas

KOPANAS

IZTAPA

11–12 DIENOS. GVATEMALA–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS

Anksti ryte vyksite į oro uostą. Skrydis Gvatemala–
tarpiniai oro uostai JAV ir Europoje–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Majų civilizacijos paminklai – Tikalis ir Kopanas
• Senoji Antigva ir veikiantis Pakajos ugnikalnis
• Didžiulis Atitlano ežeras trijų ugnikalnių ir
12 vaizdingų miestelių apsuptyje
• Komfortiškas poilsis prie Ramiojo vandenyno

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 25–kovo 7 d.;
2020 m. birželio 15–26 d.;
2020 m. lapkričio 24–gruodžio 5 d.

KELIONĖS KAINA

1 799 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 10 nakvynių 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
2 pietūs, 9 vakarienės;
• lietuviškai kalbančio gido vadovo paslaugos
pažintinio turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Gvatemalą ir atgal
(nuo 1 170 EUR);
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) keliauti į
JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Kosta Rika

Ekologijos meka
Kosta Rika – „turtingasis krantas“, kurio lobiai slypi nuostabioje gamtoje, klestinčioje tarp
Ramiojo vandenyno ir Karibų jūros. Prisilieskite prie šių brangenybių ir patirti įspūdžiai neleis
niekada pamiršti kelionės po šią nepaprastą šalį.

Nuo 2 keliautojų

5

Kelionė trunka 5 dienas

Meksikos
įlanka

ARENALIS
POASO
UGNIKALNIS

LA PASO
KRIOKLIAI

SAN CHOSĖ

Ramusis
vandenynas

1 DIENA. SAN CHOSĖ

Savarankiškai atskridę į Kosta Rikos sostinę San
Chosę, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir
lydimi gido vyksite į viešbutį.

2 DIENA. SAN CHOSĖ–POASO UGNIKALNIS–
LA PASO KRIOKLIAI–ARENALIS (P)

Keliausite į nacionalinį Poaso ugnikalnio parką,
esanti 35 km nuo Kosta Rikos sostinės. Nuo to paties pavadinimo ugnikalnio kraterio viršūnės atsiveria vaizdas į neįtikėtinos turkio spalvos ežerą, esantį jo centre. Ugnikalnį supa atogrąžų debesų miškas:
šimtamečiai medžiai, taikiai sugyvenantys su gražuolėmis orchidėjomis ir bromelijomis. Pro akis turėtų nepraslysti ir retoji brazilinė gunera, pavadinimą, kuris išvertus reiškia „skėtis vargšams“, gavusi
dėl didžiulių, net iki 1,5 m skersmens siekiančių lapų.
Užsuksite į nuostabų La Paso krioklių sodą pasigrožėti baltu stebuklinguoju kriokliu, pasivaikščioti takeliais tarp vandens purslų, apsilankyti drugelių
fermoje ir stebėti kolibrių būrius. Kolibris – tai tikras miniatiūrinis gamtos stebuklas. Keliausite į San
Karloso regioną, gerai žinomą dėl aktyviausio visoje
Amerikoje ugnikalnio Arenalio. Apsistoję viešbutyje,
galėsite pasimėgauti alsuojančio ugnikalnio vaizdais,
o vakare tikriausiai pamatysite, kaip tolumoje stūksantis milžinas retkarčiais aukštai į dangų išspjauna
raudonos lavos fakelus.

Turas „Mundo Aventura („Nuotykių pasaulis“) po
Arenalio nacionalinį parką. Pasirinkę šią pramogą,
turėsite progą keliauti lynų keliu, josite į Pinot Blanco
krioklio stebėjimo aikštelę, leisitės į La Fortunos
krioklį, kur galėsite kartu su upėtakiais paplaukioti
skaidriame gaivinančiame vandenyje. Apsilankysite
malekų kaime ir susipažinsite su jų kultūra, galėsite
įsigyti rankų darbo suvenyrų.
Laisvu laiku viešbutyje rekomenduojame pasisemti
sveikatos natūraliuose karštųjų versmių baseinuose,
kurių vanduo prisotintas mineralų jonų (pavyzdžiui:
Ca2+, Mg2+, Cl).

5 DIENA. ARENALIS–RAMIOJO VANDENYNO
PAKRANTĖ (P)

Vyksite be gido į Kosta Rikos Ramiojo vandenyno pakrantę pratęsti kelionę arba pailsėti (be gido, bendras pervežimas, gali būti kitų turistų).

3–4 DIENOS. ARENALIS (P)

Laisvas laikas. Galėsite rinktis vieną iš dviejų siūlomų programų:
Turas Rio Frijaus upe („Šaltoji upė“) Caño Negro
gamtos rezervate. Jo metu galėsite stebėti šiai vietovei būdingus augalus ir gyvūnus.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖJE:

• Centrinės Amerikos Šveicarija vadinama Kosta
Rika
• Arenalio ugnikalnis
• Nacionaliniai parkai su už visos Europos
didesne augalijos ir gyvūnijos įvairove
• Poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 970 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 4 nakvynės 3 viešbučiuose arba lodžijoje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 4 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinės
kelionės metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Kostą Riką ir atgal
(nuo 1 100 EUR);
• išvykimo iš šalies mokesčiai Kosta Rikoje
(~30 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Kosta Rika
ir Nikaragva

Gamtos karalystėje
Dvi Centrinės Amerikos šalys, dvi kaimynės, abi turinčios savitą, nepakartojamą istoriją ir
kultūrą. Klestinti gamta, unikalus mikroklimatas ir neaprėpiami atogrąžų miškai, ugnikalniai,
kriokliai, ežerai, urvai, uolos, terminės versmės ir upės... Atverkite savo akis ir širdis naujai
patirčiai!
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIAI ORO UOSTAI–
SAN CHOSĖ

Atskridę į Nikaragvos sostinę San Chosę, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.

2 DIENA. SAN CHOSĖ–POASO UGNIKALNIS–
LA PASO KRIOKLIAI–ARENALIS (P, Pi)

Keliausite apžiūrėti Poaso ugnikalnio, turinčio tris
kraterius. Du iš jų seniai užgesę, o trečiasis, kaip
sako jį stebintys mokslininkai, netrukus taip pat neteks savo galios. Nuo kraterio viršūnės atsiveria
vaizdas į neįtikėtinos turkio spalvos ežerą, esantį jo
centre. Ugnikalnį supa atogrąžų debesų miškas: šimtamečiai medžiai, taikiai sugyvenantys su gražuolėmis orchidėjomis ir bromelijomis. Užsuksite į nuostabų La Paso krioklių sodą. Čia galėsite pasigrožėti
baltu stebuklinguoju kriokliu, pasivaikščioti takeliais
tarp vandens purslų, apsilankyti drugelių fermoje ir
stebėti kolibrių būrius. Vyksite į San Karloso regioną,
gerai žinomą dėl aktyviausio visoje Amerikoje ugnikalnio Arenalio. Apsistoję viešbutyje, galėsite pasimėgauti alsuojančio ugnikalnio vaizdais.
Poaso ugnikalnio džiunglių magija ir
stebuklingas La Paso krioklių Chosė sodas.

3 DIENA. ARENALIS (P, Pi)

Šios dienos svarbiausias akcentas – mistinė Arenalio
kabančiųjų tiltų vietovė. Tai vadinamasis koridorius,
per kurį skrenda migruojantys tarp Šiaurės ir Pietų
Amerikos paukščiai. Nuo tiltų atsiveria tikrai unikalus vaizdas į vieną nuostabiausių Žemės ekosistemų. Eidami jais saugiai ir lengvai pateksite į tikras
džiungles, matysite vešlią atogrąžų miškų augaliją ir
stebėsite daugybę gyvūnų, savo namus radusių lietaus miško medžiuose. Neliksite abejingi ir neįtikėtinam Arenalio ugnikalnio paveikslui. Kabantieji tiltai
itin gerai prižiūrimi, todėl tai žygis, tinkantis visų amžiaus grupių žmonėms. Laisvu laiku viešbutyje rekomenduojame pasisemti sveikatos natūraliuose karštųjų versmių baseinuose.
Pasivaikščiojimas Arenalio kabančiaisiais tiltais.

Meksikos
įlanka

MASAJOS
NACIONALINIS
PARKAS
GRANADA

Kelionė trunka 11 dienų

Rikos Ramiojo vandenyno pakrantę. Poilsis Ramiojo
vandenyno pakrantėje viešbutyje su „viskas įskaičiuota“ maitinimo sistema.

Poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje.
LA PASO
KRIOKLIAI

POASO UGNIKALNIS
SAN CHOSĖ
Ramusis
vandenynas

4 DIENA. ARENALIS–APOYO LAGŪNA
(NIKARAGVA) (P, Pi)

Kirtę Kosta Rikos ir Nikaragvos sieną pėsčiomis,
sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite
Nikaragvos Ramiojo vandenyno pakrantės link, prie
vienos gražiausių Nikaragvos lagūnų. Apoyo lagūna – vulkaninės kilmės ežeras, susidaręs maždaug
prieš 23 tūkst. metų. Ežero vanduo yra pats skaidriausias iš visų gėlų vandens telkinių Nikaragvoje ir
galbūt net visoje Centrinėje Amerikoje.

5 DIENA. APOYO LAGŪNA–MASAJOS
NACIONALINIS PARKAS–APOYO LAGŪNA (P, Pi)

Šiandien tyrinėsite Masajos ugnikalnio nacionalinį
parką. Tai pirmas ir didžiausias Nikaragvoje nacionalinis parkas, įkurtas 1979 m. aplink didžiausią to
paties pavadinimo ugnikalnį. Šis geologinis darinys
yra vienintelis Vakarų pusrutulyje, prie kurio kraterio
galima pakilti tiesiog automobiliu. Turėsite galimybę žvilgtelėti į kraterio vidų ir pamatyti, kaip verda ir
raudonai žaižaruoja karštos lavos ežeras. Jau iš tolo
pajusite sieros kvapą!
Žvilgsnis į kunkuliuojantį lavos katilą!

6 DIENA. APOYO LAGŪNA–GRANADA–
NIKARAGVOS EŽERAS–APOYO LAGŪNA (P, Pi)

Granada – vienas seniausių Amerikos miestų, garsus savo kolonijinės architektūros paveldu. Atvykę
pasivaikščiosite jo gatvėmis ir garsiąja Calle de la
Calzada. Apžiūrėsite kolonijinės statybos bažnyčias
ir atsipūsite centriniame parke. Pasiplaukiosite valtelėmis po Nikaragvos ežerą – didžiausią gėlo vandens telkinį Centrinėje Amerikoje. Tai vienintelis ežeras pasaulyje, kur veisiasi jautiniai, arba bukasnukiai,
rykliai. Nikaragvos ežere yra daugiau kaip 400 salų,
pati didžiausia gyvenama – Ometepė, kurios pavadinimas reiškia „du kalnai“.

7 DIENA. APOYO LAGŪNA–RAMIOJO
VANDENYNO PAKRANTĖ (KOSTA RIKA) (P, VĮ)

Važiuosite į Nikaragvos ir Kosta Rikos pasienį.
Sutvarkę įvažiavimo į šalį formalumus, vyksite į Kosta
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8–9 DIENOS. RAMIOJO VANDENYNO PAKRANTĖ
(KOSTA RIKA) (VĮ)

APOYO
LAGŪNA

ARENALIS

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų

10–11 DIENOS. SAN CHOSĖ–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)

Kelionė į San Chosę, Kosta Rikos sostinę. San Chosė –
nedidelis, jaukus ir labai gražus miestas. Dauguma
tų, kuriems kada nors teko lankytis šiame vaizdingame mieste, lygina jį su atgijusiu spalvingu paveikslu. Ekskursijos metu aplankysite Demokratijos aikštę,
Nacionalinį muziejų, Nacionalinį teatrą, Aukščiausiojo
Teismo ir Kongreso rūmus. Iš bet kur mieste galėsite
grožėtis tabako ir kavos plantacijomis, didingais kalnais. Vėlyvą popietę skrydis į Vilnių.
Tapybiškoji Kosta Rikos sostinė San Chosė.

KELIONĖJE:

• Centrinės Amerikos Šveicarija vadinama Kosta
Rika
• Ežerų ir ugnikalnių kraštas Nikaragva
• Nikaragvos ežeras – vienintelis gėlavandenis
pasaulio ežeras, kuriame gyvena bukasnukiai
rykliai
• Poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje

KELIONĖS DATOS:

2020 m. kovo 7–17 d.;
2020 m. gruodžio 3–13 d.

KELIONĖS KAINA

2 499 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 9 nakvynės 3 viešbučiuose arba lodžijoje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
5 pietūs, 7–9 dienomis – „viskas įskaičiuota“;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinės
kelionės metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Kostą Riką ir atgal
(nuo 1 100 EUR);
• išvykimo iš šalies mokesčiai Kosta Rikoje
(~30 USD);
• pasienio mokesčiai (~30 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Kuba

Žemė, saulė ir tabakas
Krokodilo formos ilga ir siaura sala, esanti vakarinėje Karibų jūros dalyje, Kuba yra viena didžiausių salų pasaulyje. Pagal istoriją, kultūrą, kalbą ir papročius ji priklauso Lotynų Amerikos
ir Karibų jūros regionui. Amžina vasara, švelni saulė, ugningas afrikiečių, ispanų, prancūzų ir
kinų tautybių mišinys atsispindi visur – kraujyje, dainose ir šokiuose. Visa tai – tikroji Kuba ir
kubiečiai. Jūsų laukia turininga ir nevarginanti ekskursinė programa istorinėmis salos vietovėmis, po kurios įvertinsite plačius, švelniai nuožulnius balto smėlio paplūdimius!
1 DIENA. HAVANA (V)

Savarankiškai atvyksite į Kubą ir viešbutį Havanoje.
Laisvas laikas. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.

2 DIENA. HAVANA (P, Pi, V)

Apžvalginė ekskursija po miestą. Aplankysite istorinio Morro-Cabaños parko aikštelę, iš kurios atsiveria panoraminis vaizdas į Havanos miestą. Šis karinis parkas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą, kaip senosios Havanos dalis, ir yra didžiausias gynybinis kompleksas buvusioje Ispanijos kolonijinėje imperijoje. Jis susideda iš dviejų fortų: El
Morro (Castillo de los Tres Santos Reyes Magnos
del Morro), su savo simboliniu švyturiu, ir La Cabaña
(Fortaleza de San Carlos de la Cabaña), nedidelio
karo bastiono miesto, garsėjančio saulėlydžio vaizdais ir legendine šaudymo iš patrankos ceremonija.
Pasivaikščiosite po istorinį Havanos centrą ir kultūros paveldu laikomus objektus: Ginklų aikštę, Ofisijos
gatvę, Šv. Pranciškaus aikštę. Užsuksite į romo muziejų, kuriame galėsite susipažinti su romo gamybos
procesu ir paragauti šio gėrimo. Kuba yra visuotinai
pripažinta jūrininkų ir nuotykių ieškotojų romo sostinė. Kubos romo tradicijų pradžia siejama su alkoholio iš cukranendrių gamyba. XV a. Cristoforo’as
Colombo’as atgabeno į Kubą ypatingų cukranendrių.
Iš jų kubiečiai ir pradėjo gaminti savo romą. Įdomu
tai, kad jie šiam seniai žinomam gėrimui sugebėjo suteikti neapibūdinamą skonį, tad Kubos romas greitai pelnė viso pasaulio pripažinimą. Pasivaikščiosite
po Senąją aikštę ir eidami gatve Mercaderes pasieksite viešbutį „Ambos Mundos“, kuriame kadaise gyveno garsus amerikiečių rašytojas Ernestas
Hemingway’us. Senojoje Havanoje aplankysite tabako muziejų. Katedros aikštėje galėsite užsukti į restoraną „La Bodeguita del Medio“. Šis tipiškas bohemos baras nuo pat 1942 m. tapo Havanos perliuku
ir iki šiol yra viena labiausiai įsimintinų miesto vietų. Čia užsukus būtina paragauti „Mojito“ – ne veltui baro savininkai pretenduoja į šio kokteilio autorių
teises. Po pietų vietos restorane tęsite ekskursiją autobusu po šiuolaikinę Havaną: matysite Revoliucijos
muziejų, Centrinį parką, Didįjį Havanos teatrą,
E. Hemingway’aus pamėgtą barą „La Floridita“,
kuriame galėsite padegustuoti „Daiquiri“ kokteilio. Žvilgtelėsite į pačią populiariausią miesto alėją
Malecon, kuri išilgai šiaurinės pakrantės driekiasi net
7 kilometrus. Aplankysite labai svarbią istorinę vietą Revoliucijos aikštę, o užsukę į „Delirio Habanero“
turėsite galimybę nufotografuoti šią aikštę iš dar geresnės perspektyvos. Aplankysite Havanos universitetą. Grįžę į viešbutį, pavakarieniausite miesto kavinėje. Laisvas laikas.

3 DIENA. HAVANA–VINJALESO SLĖNIS–
HAVANA (P, Pi, V)

Vyksite į Vinjaleso slėnį, esantį vakarinėje Kubos provincijoje Pinar del Rijuje, kuri garsėja geriausiu pasaulyje tabaku. Važiuodami grožėsitės Kubos gamta,

egzotiškais augalais, o ypač karališkosiomis palmėmis – nacionaliniu Kubos simboliu. Tiesus, didžiulis,
nelankstus medis užauga net iki 30 m, aptinkamas
visuose šalies regionuose, bet kokiame dirvožemyje. Tad nieko keista, kad kubiečiai tapatina save su
šiuo stipriu atogrąžų augalu, galinčiu ištverti uraganines vėtras. Aplankysite cigarų fabriką. Sustoję
fermoje „El Paraiso“, pamatysite paprastų valstiečių, auginančių tabaką, gyvenimo būdą, įvertinsite jų svetingumą ir nuoširdumą. Apžiūrėsite Indėno
urvą ir plauksite valtimi požemine upe. Papietavę
restorane „Palenque de los Cimarrones“, vyksite
prie vadinamosios „Priešistorinės sienos“ (Mural de
la Prehistoria) – senovinių uolų su piešiniais, vaizduojančiais gyvybės atsiradimą Žemėje. Iš apžvalgos aikštelės „Los Jazmines“ pasigrožėsite vaizdu į
Vinjaleso slėnį. Grįšite į viešbutį. Vakarienė restorane
„La California“. Laisvas laikas.

4 DIENA. HAVANA–GVAMA–SJENFUEGOSAS
(P, Pi, V)

Keliausite į Sjenfuegoso miestą. Sustosite fermoje
„Fiesta Campesina“ susipažinti su tik Sapatos pusiasaliui būdinga augalija ir gyvūnija. Sapatos pusiasalis tokį pavadinimą gavo dėl geografinės formos,
nes žodis zapata, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia
„batukas“. Pusiasaliui būdinga ypatinga ekologinė
sistema, nes didžiąją jo dalį sudaro pelkės, kuriose
gyvena apie 160 paukščių rūšių, taip pat ir rožiniai
flamingai. Nepamirštami įspūdžiai garantuoti apsilankius Gvamos krokodilų fermoje, kur galėsite stebėti šiuos jau milijonus metų nesikeičiančius unikalius gyvūnus. Papietausite vietos restorane. Atvykę
į Sjenfuegosą, pasivaikščiosite pagrindinėmis miesto gatvėmis ir aikštėmis. Tai vienintelis miestas saloje, įkurtas prancūzų. Gražioje įlankoje stūksantį
Sjenfuegosą nuo priešų saugo Chagvos tvirtovė. Dėl
prancūziškos kilmės Sjenfuegosas nepanašus į kitus
Kubos miestus: jis išsiskiria idealia plano simetrija,
neoklasikiniu pastatų stiliumi ir ilgu pėsčiųjų bulvaru.
Pasivaikščiosite po parką Marti, apžiūrėsite rūmus
Del Valle, teatrą Tomás Terry, Kultūros vertybių namus ir Nekaltojo Prasidėjimo Mergelės katedrą.

5 DIENA. SJENFUEGOSAS–TRINIDADAS–
SJENFUEGOSAS (P, Pi, V)

Išvyksite į Trinidadą – vieną įspūdingiausių Kubos
miestų, įkurtą ispanų kolonistų XVI a. pradžioje (UNESCO objektas). Aplankysite pagrindinę
Švč. Trejybės bažnyčią, apžiūrėsite puošnų altorių,
pagamintą iš juodmedžio ir papuoštą dekoratyviais
elementais, kurių amžius – daugiau nei 300 metų.
Pasivaikščiosite po pagrindinę aikštę, apžiūrėsite
grafo Bruneto rūmus, kuriuose dabar įsikūręs miesto muziejus. Paskanausite kokteilio „Canchánchara“
to paties pavadinimo bare. Po pietų miesto restorane
vyksite apžiūrėti cukraus fabrikų slėnio Los Ingenios.
Trys slėniai – San Luisas, Santa Rosa ir Meyer –
XVIII–XIX a. buvo cukraus gamybos centras. Šioje

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 6 dienas

HAVANA

VINJALESO
SLĖNIS

VARADERAS

SANTA KLARA
SJENFUEGOSAS
TRINIDADAS

Karibų
jūra

GVAMA

vietovėje veikė daugiau kaip 50 cukranendrių malūnų, kurių gamyklose ir juos supančiose cukranendrių plantacijose dirbo per 30 tūkst. vergų. Grįšite į
Sjenfuegosą, laisvas laikas.

6 DIENA. SJENFUEGOSAS–SANTA KLARA–
VARADERAS (P)

Apžiūrėsite seniausią Kuboje, dar 1901 m. įkurtą,
botanikos sodą ir išvyksite į Santą Klarą. Sustosite
prie Che Guevaros (1928–1967) memorialo. Tai viena ryškiausių XX a. asmenybių. Jo atvaizdas tapo
Vakarų populiariosios kultūros fetišu, o pats revoliucionierius – maištaujančio jaunimo simboliu. Atvykę į
Santa Klaros miestelį, pasivaikščiosite po centrą, papietausite ir tęsite kelionę į Varaderą. Atvykę apsistosite pasirinktame viešbutyje (į turo kainą neįeina).
Turo pabaiga.

KELIONĖJE:

• Senoji ir modernioji Havana
• UNESCO paveldas Trinidade
• Vaizdingieji Sjenfuegosas ir Santa Klara

KELIONĖS DATOS:

kiekvieną 2020 m. pirmadienį

KELIONĖS KAINA

nuo 790 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• 5 nakvynės 3 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 5 pusryčiai,
4 pietūs, 5 vakarienės;
• rusiškai ir angliškai kalbančio (dvikalbio) gido
paslaugos pažintinio turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
•
•
•
•

lėktuvo bilietas į Kubą ir atgal (nuo 690 EUR);
poilsio viešbutis Varadere;
Kubos turistinė kortelė (30 EUR);
pervežimas iš Havanos oro uosto ir iš
viešbučio Varadere į oro uostą (76 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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JAV
Aliaska
Kanada
Meksika
Havajai

JAV

Laukinių Vakarų peizažai
Neaprėpiamos erdvės ir stulbinantys kraštovaizdžiai, laisvės pojūtis ir akistata su pribloškiančia gamtos didybe – tokie yra kadaise laukiniais vadinti Amerikos Vakarai. Nuotykių skonis, iššūkiai, o kur dar šiuolaikinių JAV tobulo gyvenimo svajonė. Kelionė po JAV – tai maksimalumo
pojūtis: dydžio, kontrastų ir emocijų.
1 DIENA. LOS ANDŽELAS

Savarankiškai atvykę į Los Andželą ir sutvarkę pasienio formalumus, vyksite į viešbutį.

2 DIENA. LOS ANDŽELAS–PALM SPRINGSAS–
FINIKSAS / SKOTSDEILIS

Šiandien prasidėjusi jūsų kelionė iš pradžių ves į
Palm Springsą – Holivudo žvaigždžių žiemos prieglobstį, garsėjantį gyvybingu miesto centru ir nepriekaištingais golfo aikštynais. Užsuksite į Indijaus
kurortą – Nacionalinio datulių festivalio namus.

3 DIENA. FINIKSAS / SKOTSDEILIS–SEDONA–
DIDYSIS KANJONAS

Per Sonoros dykumą – vieną didžiausių ir karščiausių Šiaurės Amerikoje – važiuosite į Sedonos miestą,
supamą išskirtinių raudonų uolų monolitų. Prieš pasiekdami Didžiojo Kanjono nacionalinį parką, įveiksite kvapą gniaužiantį Ouk Kriko kanjoną. Didysis
Kanjonas – didingas gamtos stebuklas, įtrauktas į
septynių gamtos pasaulio stebuklų sąrašą, o jo nacionalinis parkas saugomas UNESCO.

4 DIENA. DIDYSIS KANJONAS–PAMINKLŲ
SLĖNIS–PEIDŽAS / PAUELIO EŽERAS

Kelionę tęsite per Navahų indėnų rezervacijos teritoriją ir Spalvotąją dykumą, kurios dirvožemis – įvairiausių spalvų mineralų kaleidoskopas. Važiuosite
per Paminklų slėnį – regioną, kurio vaizdas, ko gero,
pirmiausia išnyra prieš akis, galvojant apie laukinius
Vakarus. Vėlyvą popietę atvyksite į Peidžą.

5 DIENA. PEIDŽAS / PAUELIO EŽERAS–
KANABAS–BRAISO KANJONAS

Aplankysite milžinišką Gleno kanjono užtvanką ir iš
čia galėsite pasigrožėti nuostabiu Pauelio ežero vaizdu. Įvažiavę į Jutą, pasieksite Kanabo miestą ir pagaliau išvysite įspūdingą Braiso Kanjoną. Vietovės
neregėtą kraštovaizdį kuria įmantrių formų daugybe
spalvų išmargintos smiltainio uolos. Vakare, jei oras
bus palankus, būtinai skirkite laiko įspūdingam nakties dangui.

6 DIENA. BRAISO KANJONAS–ZAJONO
NACIONALINIS PARKAS–LAS VEGASAS

Zajono nacionalinis parkas garsėja pribloškiančiomis
panoramomis ir yra tikras rojus gamtos mėgėjams.
Popietę patirsite Las Vegaso, azartinių lošimų ir žaidimų sostinės, kontrastą. Įvažiavę į miestą, pateksite
į tikrą pramogų sūkurį. Azartas ir aistra laimėti čia
patys svarbiausi.

7 DIENA. LAS VEGASAS

Šiandien galėsite pasimėgauti daugybe lankytinų
vietų, kurias siūlo Las Vegasas: pasaulinės klasės
pirkinių zonos, triukšmingi kazino ir Brodvėjaus klasės pasirodymai.

Nuo 2 keliautojų
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8 DIENA. LAS VEGASAS–MIRTIES SLĖNIS–
MAMUTŲ EŽERO KURORTAS

Nusifotografavę prie Las Vegaso rodyklės „Welcome“,
keliausite į dar vieną kontrastingą vietovę – karščiausią planetos ir kartu žemiausią Šiaurės Amerikos žemyno tašką Mirties Slėnį. Rekordinis 57 °C karštis čia
užfiksuotas 1913 m. liepą. Mirties Slėnio nacionalinis
parkas labai vaizdingas, tikras didžiulis geologinis
muziejus, kuriame atsispindi įvairios Žemės geologinės epochos. Pasigrožėti kraštovaizdžiu stabtelėsite
Zabriskie Pointe ir Furnace Creeko rančos lankytojų centre. Siera Nevados kalnais pakilsite į kurortinį
Mamutų ežero miestą.

MAMUTŲ EŽERO
KURORTAS
JOSEMIČIO
NACIONALINIS
PARKAS
SAN
FRANSISKAS

SANTA
BARBARA

9 DIENA. MAMUTŲ EŽERO KURORTAS–
JOSEMIČIO NACIONALINIS PARKAS

Ryte prisijungsite prie sezoninio plaukimo gondolomis į Mamutų kalno viršūnę, papusryčiausite, gėrėdamiesi nuostabiausiu Kalifornijos vaizdu. Kilsite į
Tajogos perėją, atsiveriančią į vaizdingą ir užburiantį
Josemičio nacionalinį parką. Čia pajusite slėnio aukštį ir puošnumą, matydami neįtikėtinas ledo ir granito
formacijas bei krioklius.

10 DIENA. JOSEMIČIO NACIONALINIS
PARKAS–SAN FRANSISKAS

Anksti ryte keliausite į San Fransiską – vieną mėgstamiausių Amerikos miestų. Atvykę leisitės į apžvalginę ekskursiją. Apžiūrėsite garsiuosius tiltus, parkus,
paminklus, apžvalgos aikšteles su puikiomis panoramomis ir kitas įdomias miesto vietas.

ZAJONO
NACIONALINIS
PARKAS
KANABAS
LAS
PAUELIO
VEGASAS
EŽERAS
MIRTIES
DIDYSIS
SLĖNIS
KANJONAS
PAMINKLŲ
SLĖNIS
LOS ANDŽELAS
BEVERLI HILSAS

MALIBU

PALM
SPRINGS

•
•
•
•

KELIONĖS DATOS:
penktadieniais

KELIONĖS KAINA

nuo 1 726 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

12 DIENA. SAN FRANSISKAS–MONTERĖJUS /
KARMELIS–CENTRINĖ PAKRANTĖ

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

Kelionė į Santa Barbarą, garsųjį kurortinį miestą.
Atvykę į Los Andželą, sustosite Santa Monikoje. Čia
galėsite pasimėgauti pietumis prieplaukoje ar pasivažinėti paplūdimio dviračiais. Po pietų kelionę tęsite
po „Angelų miestą“ – antrą pagal dydį JAV. Trumpa
ekskursija po amerikietišką svajonę įkūnijantį Los
Andželą. Turo pabaiga.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

FINIKSAS

Kino meka Los Andželas
Didingas gamtos stebuklas Didysis Kanjonas
Las Vegasas – svajonės ir aistros žaismas
Unikalūs nacionaliniai parkai – Zajonas ir
Josemitis

Laisva diena! Grupės vadovas padės jums susidaryti
dienos planą.

13 DIENA. CENTRINĖ PAKRANTĖ–
SANTA BARBARA–MALIBU–
BEVERLI HILSAS–LOS ANDŽELAS

SEDONA

KELIONĖJE:

11 DIENA. SAN FRANSISKAS

Ryte išvyksite iš San Francisko Monterėjaus pusiasalio link, garsėjančio gražiais namais ir puikiais paplūdimiais. Monterėjuje aplankysite miesto dalį „Fisherman’s Wharf“ ir garsiąją pakrantės
gatvę Cannery Row. Pasivaikščiosite po bohemišką Karmelio miestelį. Popiet važiuosite per Paso
Robleso miestelį į vieną nuostabių Centrinės pakrantės miestų, kur ir apsistosite.

BRAISO
KANJONO
NACIONALINIS
PARKAS

• visi pervežimai pagal programą;
• 11 nakvynių nurodytuose viešbučiuose ir
lodžijoje;
• ekskursijos pagal programą;
• angliškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų
metu.
SVARBU: pusryčiai JAV neįeina į kelionės paketo
kainą.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į JAV ir atgal;
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) arba viza
keliauti į JAV ir biometrinis pasas;
• pasitikimas Los Andželo oro uoste
ir nuvežimas į viešbutį; nuvežimas iš
San Fransisko viešbučio į oro uostą;
• papildomos nakvynės Los Andžele arba
San Fransiske;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Aliaska

Laukinės gamtos ir baltojo griaustinio žemė
Pasinaudokite unikalia proga susipažinti su tolimąja Aliaska. Pasirinkti kelionės maršrutą
nebus sunku, nes kiekviena Aliaskos vietovė turi šį tą neįprasto ir originalaus. O, svarbiausia, – čia vis dar galima išvysti unikalių, civilizacijos nepaliestų ir kvapą gniaužiančių gamtos
stebuklų...
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–ANKORIDŽAS

Atskridę oro uoste pasiimsite automobilį ir vyksite
į viešbutį. Ankoridžas – didžiausias Aliaskos miestas, įkurtas 1915 m tiesiant Aliaskos geležinkelį.
Šiandien Ankoridžas vadinamas „Pasaulio oro sankryža“, nes per šį miestą vyksta daugybė tranzitinių
skrydžių.

2 DIENA. ANKORIDŽAS–GERDVUDAS (P)

Išsinuomotu automobiliu išvyksite į Gerdvudą.
Pasigrožėsite apylinkėmis, Aliaskos kalnų tramvajumi
Mount Alyeska Tram pasikelsite į apžvalgos aikštelę.

Pramogos Gerdvude

Ledynų šunų kinkinių turas
Sraigtasparniu iš Gerdvudo oro uosto skrisite į sniegu nuklotus ledynus. Galėsite pasigrožėti įspūdingais
gamtos vaizdais. Nusileidus jus pasitiks šunų rogių
vadeliotojas ir būrys Aliaskos haskių. Susipažinsite
su šios nuostabios veislės šunimis ir leisitės į kelionę ledynais.

Pasikėlimas Aliaskos kalnų tramvajumi Mount
Alyeska Tram

Aliaskos kalnų tramvajumi per 7 min. pasikelsite iš
viešbučio „Alyeska“, esančio 700 m aukštyje, iki kalno viršūnės. Nuo čia atsiveria puikūs panoraminiai
vaizdai.

3 DIENA. GERDVUDAS–KENAJUS (P)

Išvyksite į Kenajaus pusiasalį Soldotną – pasaulinę
žvejybos sostinę. Tai puiki vieta plaukioti kanoja ar
leistis plaustais upe, stebėti laukinę gyvūniją, susipažinti su aukso Aliaskoje istorija.

Pramoga Soldotnoje

Meškų stebėjimas
Išvyka į Klarko ežero nacionalinį parką ir rezervatą, kurį pasiekti galima tik lėktuvais. Parkas garsėja
laukine gamta ir įspūdingais kraštovaizdžiais. Po 40
min.skrydžio pasieksite ežerą, persėsite į valtį ir galėsite stebėti rudųjų meškų ir jų jauniklių gyvenimą.

4 DIENA. KENAJUS (P)

Pusės dienos lašišų žvejybos išvyka Kenajaus upėje.
Dienos laimikis – šiaurinėje Ramiojo vandenyno dalyje gyvenančios didžiosios lašišos. Žvejyba Kenajaus
upėje – puiki pramoga tiek vaikams, tiek naujokams,
tiek ekspertams. Galimi patys įvairiausi žvejojimo būdai.

11

Kelionė trunka 11 dienų

DENALIO
NACIONALINIS
PARKAS
TALKITNA

ANKORIDŽAS

5 DIENA. KENAJUS–STIUARTAS (P)

Keliausite link Stiuarto. Turėsite galimybę pamatyti
nacionaliniame parke esantį vadinamąjį „Išėjimo“ ledyną (Exit Glacier). Tai vienintelė parko vieta, kurią
galima pasiekti keliais ir takeliais. Stiuarte lankysitės
Kenajaus fiordų nacionaliniame parke – senovės ledynų vietovėje, kur itin gausu jūrų gyvūnijos.

Pramoga Stiuarte

Kruizas po Kenajaus fiordų nacionalinį parką
Parke atsiveria vieni gražiausių gamtos vaizdų –
Kenajaus kalnai, Hardingo ledynų laukas, ežerai
ir fiordai. Dėl šių gamtos objektų tai populiariausias Aliaskoje laukinės gamtos ir ledynų kruizas.
Aplankysite Aliaskos Jūrų nacionalinį gamtos rezervatą, kuriame verda laukinių paukščių gyvenimas.
Vakare atplauksite į Lapių salą.

6 DIENA. STIUARTAS (P, V)

Kruizas po Kenajaus fiordų nacionalinį parką.
Vakarienė Lapių saloje.

7 DIENA. STIUARTAS–TALKITNA (P)

Keliausite link Talkitnos, įsikūrusios vaizdingame
Matanuskos Susitnos slėnyje. Miesto pasididžiavimas – aukščiausias Šiaurės Amerikos žemyne
Denalio kalnas (buvęs Makinlis) (6 194 m), stūksantis Denalio nacionaliniame parke. Sakoma, kad miestelis išsaugojo senąją Aliaskos gyventojų dvasią.

8 DIENA. TALKITNA–DENALIO NACIONALINIS
PARKAS

Ryte vyksite link Denalio nacionalinio parko arba dar
pramogausite Talkitnoje. Denalio nacionalinio parko
pasididžiavimas – Denalio viršukalnė. Nufotografuoti
šaltojo kalno viršūnę yra daugybės žmonių, atvykusių į Aliaską, tikslas, o geriausiai ją galima pamatyti iš
oro. Kalną dengia amžini sniegynai ir ledynai.

Pramoga Talkitnoje

Didysis turas lėktuvu po Denalio nacionalinį parką
ir nusileidimas ant ledyno
Stebėdami parką iš oro, suvoksite jo dydį.
Pasivaikščioję ledynu, kurį supa didingos smailos
granito keteros, dar kartą suprasite, koks jis milžiniškas. Ekskursijos trukmė lėktuvu – apie 2 val.

9 DIENA. DENALIO NACIONALINIS PARKAS (P)

Šiandien Denalio nacionalinis parkas pakvies jus į
dienos kelionę po laukinę tundros gamtą „Tundra
Wilderness Tour“. Ši išvyka yra puiki galimybė pažinti
laukinį Aliaskos gyvenimą, kuriuo ir garsėja vietovė.
Kuo giliau keliausite, tuo daugiau laukinio gyvenimo
išvysite. Pasimėgausite galimybe susipažinti su tundros augalija ir gyvūnija.
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Nuo 2 keliautojų

KENAJUS

GERDVUDAS

STIUARTAS

10 DIENA. DENALIO NACIONALINIS PARKAS–
ANKORIDŽAS (P)

Važiuosite į Ankoridžą. Aplankykite Matanuskos ledyną, nors ir sugaišite 2,5 val. ilgiau, kol pasieksite
Ankoridžą. Savarankiškai galėsite apžiūrėti Ankoridžą.

11 DIENA. ANKORIDŽAS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–VILNIUS (P)

Vyksite į Ankoridžo oro uosto, nuomos punkte paliksite automobilius ir užsiregistruosite į skrydį. Skrydis
Ankoridžas–tarpiniai oro uostai–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Denalio nacionalinis parkas ir skrydis virš
Denalio kalno ledynų
• Kenajaus fiordų nacionalinis parkas ir kruizas
laivu
• Lašišų žvejyba upėje
• Netikėti ir tikėtini pasimatymai su laukine
gyvūnija

KELIONĖS DATOS:

2020 m. liepa, rugpjūtis

KELIONĖS KAINA

nuo 3 299 EUR + , kai vyksta du keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kaina priklauso nuo vykstančių
asmenų skaičiaus, viešbučių užimtumo

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• automobilio nuoma su keturiais varomaisiais
ratais;
• 10 nakvynių 3 viešbučiuose ar lodžijose;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• skrydis į Aliaską ir atgal (nuo 950 EUR);
• JAV elektroninis leidimas (ESTA) keliauti į JAV;
• visos pramogos, nurodytos programoje
(lašišų žvejyba, ledynų šunų kinkinių turas,
meškų stebėjimas, skrydis virš Denalio, fjordų
kruizas);
• išnuomoto automobilio kuro sąnaudos;
• navigacijos įranga, papildomas vairuotojas ir
automobilio draudimai;
• žvejybos leidimas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Kanada

Šurmuliuojančių miestų
ir unikalios gamtos kraštas
Skirtingų tautų kultūrų ir tradicijų šalis formavosi veikiama viso pasaulio istorijos. Jos puikūs
šiuolaikiniai miestai kviečia panirti į šėlsmą, o nuostabi laukinė gamta – atsipūsti ir leistis nunešamiems ramybės. Tad atraskite ir mėgaukitės Kanados stebuklais!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–TORONTAS
2 DIENA. TORONTAS (P, V)

Ekskursija po daugialypį Torontą, kuriame maišosi
tautos, kalbos, kultūros, į kurį atvyksta ir kuria savo
ateitį žmonės iš viso pasaulio. Aplankysite įspūdingą Toronto centrą, pravažiuosite „Skydome“ – 186
tūkst. kv. m sporto ir pramoginių renginių centrą.
Pasivaikščiosite po senamiestį, kuriame galima išvysti daugybę Karalienės Viktorijos laikų architektūros
pavyzdžių. Mažoji Italija, Kinų miestas, graikų, portugalų, japonų ir kitų tautų kvartalai – tikras skrydis per
skirtingas epochas ir kultūras. Apžvelgsite miestą,
pakilę į 553 m aukščio TV bokštą „Cartoon Network“.
Vakare – kruizas po Toronto įlanką ir salas.
Torontas – kelionė po kontrastų, skirtingų
epochų ir kultūrų miestą.

3 DIENA. TORONTAS–BROKVILIS (P, V)

Iš Toronto vyksite į Brokvilį – vieną seniausių Ontarijo
provincijos miestų ir Tūkstančio Salų nacionalinį parką. Geriausias būdas pažinti 1904 m. įsteigtą parką – plaukti Šv. Lauryno upe. Atvykę leisitės į kruizą
laivu po Tūkstančio Salų nacionalinį parką. Galėsite
pasigrožėti įspūdingais panoraminiais vaizdais, matysite pakrantėje įsikūrusius prabangius dvarus, istorinius fortus, pilis ir švyturius.
Nepamirštami ir įtraukiantys tūkstančio salų
peizažai.

4 DIENA. BROKVILIS–KVEBEKAS (P, V)

Kelionė į Kvebeką – daugiausia prancūzakalbių gyventojų turinčią Kanados vietovę. Miestas prie
Šv. Lauryno upės pasidalijęs į dvi dalis: Viršutinį – su
gynybine citadele ir Žemutinį – buvusią gyvenvietę
siauromis gatvelėmis ir akmeniniais pastatais. Abi
miesto dalis jungia vingiuotos gatvės ir funikulierius.
Beje, istorinis senojo Kvebeko kvartalas yra saugomas UNESCO.

5 DIENA. KVEBEKAS (P, V)

Šiandien jūsų laukia ekskursija po Kvebeką. Matysite
pagrindinę senamiesčio aikštę, palei Lauryno upę
einančią pėsčiųjų promenadą, Abraomo lygumas,
Kvebeko citadelę. Pasigrožėsite Parlamento kalva ir
rūmais, Karališkąja aikšte. Vyksite prie Monmorensi
krioklio, esančio Boprė pakrantėje. Su gidu keliausite į ekskursiją po Albert’o Gilles vario meno muziejų. Turėsite laisvo laiko pasivaikščioti ir įsigyti suvenyrų parodų salėje. Baigiantis pažinčiai su Kvebeku,
aplankysite Sainte-Anne-de-Beaupré baziliką – nepaprastai svarbią visiems Amerikos žemyno piligrimams vietą.
Prancūziškasis Kvebekas ir pribloškiantis
Monmorensi krioklys.

nį miestą, senąjį Monrealį ir Jacques Cartier poilsio
zoną, miesto rotušę, sustosite prie Kvebeko katedros. Apsilankysite Meno aikštėje, vaizduojamojo
meno muziejuje, Saint-Deniso gatvėje, Notre Dame
saloje, olimpiniame stadione ir botanikos sode.
Monrealis – gyvybės ir šurmulio pilnas
Prancūzijos gabalėlis.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 20 keliautojų
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KVEBEKAS
HUNTSVILLE

OTAVA

7 DIENA. MONREALIS–OTAVA (P, V)

Pasiekę Otavą, leisitės į ekskursiją po Kanados sostinę. Otava – tikras muziejų miestas, kurio iškilmingumas ir kultūra atspindi ir vietinių indėnų, ir britų
kultūrą. Matysite Parlamento kalvą, pėsčiųjų gatvę
Sparks, Rido kanalą ir eksperimentinį ūkį. Viena pagrindinių Otavos lankytinų vietų – turgus „ByWard“.
Tai puiki vieta pasižvalgyti, įsigyti suvenyrų, pasimėgauti pyragaičiais „Beavertail“. Galėsite savarankiškai aplankyti muziejus.
Otava – sostinė, kurioje atsispindi ir vietinių
indėnų, ir britų kultūra.

8 DIENA. OTAVA–HUNTSVILLE (P, V)

Kelionė į Huntsville’į ir viešnagė Algonkinų parke. Šis
didelis 7 725 kv. km miškų, ežerų bei upių parkas –
tikras gamtos prieglobstis tiems, kas nori atitrūkti nuo miestietiško gyvenimo būdo. Net ir trumpos
kelionės metu pastebėsite gamtos įvairovę. Parke
užregistruotos net 53 rūšys laukinių žinduolių. Jei
pasiseks, čia galima sutikti įspūdingų briedžių ir baltauodegių elnių. Taip pat parke gyvena bebrai, juodieji lokiai, vilkai.
Nuostabaus grožio laukinės gamtos
prieglobstis Algonkinų parkas.

9 DIENA. HUNTSVILLE–NIAGAROS KRIOKLYS
(P, V)

Vyksite prie garsiausio visame pasaulyje Niagaros
krioklio, kurio pavadinimas reiškia „vandens griaustinis“. Pasagos formos krioklys tapo laimę nešančia
jaunavedžių lankoma vieta. Turėsite laiko apžiūrėti užburiančio grožio krioklius, Niagaros vandens
stotį, Sero Isaaco Brocko paminklą ir Gėlių laikrodį.

6 DIENA. KVEBEKAS–MONREALIS (P, V)

Ekskursijos po Monrealį metu važiuosite miesto
centru ir pagrindinėmis vietomis. Matysite požemi-

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

MONREALIS
BROKVILIS
TORONTAS

NIAGAROS
KRIOKLYS

Pasigrožėję vandens didybe, pasieksite nedidelį gražų XIX a. dvasios miestelį Niagara-on-the-Lake, įsikūrusį greta Ontarijo ežero.
Laimę nešantis pasagos formos Niagaros
krioklys.

10–11 DIENOS. NIAGAROS KRIOKLYS–
TORONTAS–VILNIUS (P)
Vakarinis skrydis į Lietuvą.

KELIONĖJE:

• Vaizdingiausi kraštovaizdžiai, lyginami tik su
Norvegija ar Naująja Zelandija
• Netikėti įspūdžiai dinamiškuose miestuose
• Vandens griaustinis – Niagaros krioklys

KELIONĖS DATA

2020 m. rugpjūčio 14–24 d.

KELIONĖS KAINA

1 880 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 10 nakvynių 3 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
8 vakarienės;
• 56 vietų transportas turo metu;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos pažintinio
turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos su
vertimu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Torotą ir atgal;
• Kanados elektroninė registracija vizai eTA
gauti (12 arba 20 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Meksika

Tikroji šalies siela
Paslaptingų civilizacijų šalis, senovės kultūros, kolonijinių miestelių žavesys, nuostabūs paplūdimiai, svaiginantys atogrąžų miškai, įdomios tradicijos. Karšta Karibų saulė, smaragdų
spalvos jūra, smulkus baltas smėlis... Jūrų gėrybės, ugninė salsa ir... gitaros skambesys. Visa
tai ir dar daugiau – tikroji Meksika!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–MEKSIKAS
2 DIENA. MEKSIKAS (P, Pi)

Ekskursija po Meksiką, vieną didžiausių pasaulio miestų, 1325 m. įkurtą senosios actekų sostinės Tenočtitlano vietoje. Miesto centre matysite istorinę ir UNESCO saugomą Konstitucijos aikštę,
svarbiausią Meksikos katalikų katedrą, Prezidento
rūmus, Trijų kultūrų aikštę, senovės actekų didingojo miesto Tenočtitlano ritualinę vietą su piramide.
Vyksite į mistinį dievų miestą Teotihuakaną (UNESCO
objektas). Apžiūrėsite Saulės ir Mėnulio piramides,
Sparnuotosios gyvatės šventyklą.
Senojo pasaulio takais – Teotihuakanas, dievų
miestas ikikolumbinėje Meksikoje.

3 DIENA. MEKSIKAS (P, Pi)

Šiandien jūsų dėmesiui buvę kolonijiniai miesteliai,
dabar virtę prestižine Meksiko dalimi. Užsuksite į
Čapultepeką – garsenybių pamėgtą vietovę, Coyoa
cane – vietą, kurioje gyveno ir kūrė garsioji Frida
Kahlo, Chočimilką – vienintelę teritoriją, primenančią actekų sostinės išraižytą kanalais kraštovaizdį.
Matysite „chinampa“, plaukiojančius sodus, ir plauksite kanalu valtele klausydamiesi mariačio muzikantų.
Prisilietimas prie Fridos Kahlo gyvenimo ir
mariačis – muzika, be kurios Meksika nebūtų
Meksika.

4 DIENA. MEKSIKAS–KERETARAS–SAN MIGEL
DE ALJENDĖ (P, Pi)

Keretaras – centrinės Meksikos magiškas, legendomis apipintas, o dabar ir europinės kultūros miestas. Jo senamiestis – tai grįstų gatvelių voratinklis.
1996 m. istorinių paminklų zona buvo paskelbta UNESCO saugoma teritorija. Matysite Casa de
Corregidora – svarbių istorinių įvykių vietą, apžiūrėsite Šv. Klaros vienuolyną, Respublikinį teatrą bei senąjį istorinės svarbos akveduką. Atvyksite į San Migel
de Aljendę.
Kolonijinį aukso amžių menantis Keretaras ir jo
inžinerijos stebuklas akvedukas.

5 DIENA. SAN MIGEL DE ALJENDĖ–
GVANACHUATAS (P)

Pažintis su San Migel de Aljende – miestu, įtrauktu į
magiškųjų Meksikos miestų sąrašą. Susipažinsite su jo
istorija ir bohemiška atmosfera. Matysite Tautinius rūmus, meno ir kultūros galerijas, vienuolynus, Bučinių
skersgatvį, suvenyrų turgelį. Išvyksite į Gvanachuatą,
įsikūrusį siaurame slėnyje tarp kalnų. Miestas garsėja
unikalia architektūra, gausybe istorijos ir archeologijos paminklų, spalvingomis šventėmis.
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Bohemiškasis San Migel de Aljendė ir kalnų
supamas Gvanachuatas.

6 DIENA. GVANACHUATAS–TLAKEPAKĖ–
GVADALACHARA (P, V)

Keliaudami į Gvadalacharą, užsuksite į Tlakepakės
miestelį, garsėjantį keramika ir rankų darbo stiklu.
Pagrindinėje Tlakepakės aikštėje būtinai paragaukite
gaivinančio kukurūzų alaus tejuíno – vietinių genčių
tradicinio gėrimo. Vakarienė restorane su mariačio
muzika.

7 DIENA. GVADALACHARA (P)

Ekskursija po Gvadalacharą, tradicinį Meksikos
miestą, kurio simboliai – tekila, mariačis ir kaubojai. Vyksite į užmiestį daugiau sužinoti apie tekilos
gamybą. Ekskursijos po miestą metu matysite katedrą, Vyriausybės rūmus, miesto kultūros centrą.
Užsuksite į Hospicio Cabañas, vieną seniausių ir didžiausių ligoninių kompleksų Lotynų Amerikoje, kurio koplyčią puošia garsaus Meksikos dailininko José
Clemente Orozco freskos.
Kompleksas Hospicio Cabañas, UNESCO
objektas, ir jo koplyčios neįtikėtinos freskos.

8 DIENA. GVADALACHARA–MERIDA–UŠMALIS–
ČIČEN ICA (P, Pi)

Skrydis į Baltuoju miestu vadinamą Meridą, esančią Jukatano pusiasalyje. Apsilankysite Centrinėje
aikštėje, apžiūrėsite katedrą, Vyriausybės rūmus.
Keliausite į paslaptingą UNESCO saugomą Ušmalį –
vieną paslaptingiausių ir elegantiškiausių majų miestų. Apžiūrėsite Valdovo rūmus, Žynio piramidę, moterų vienuolyną, Vėžlių namą. Po ekskursijos kelionė
į Čičen Icą – toltekų civilizacijos širdį. Vakare – spektaklis po atviru dangumi prie Kukulkano piramidės.
Ušmalis, UNESCO objektas, ir paslaptinga
Žynio piramidė.

9 DIENA. ČIČEN ICA–KANKŪNAS (P, VĮ)

Ekskursija po Čičen Icą. Dar kartą apžiūrėsite garsiąją Kukulkano piramidę, matysite Karių šventyklą,
Tūkstančio kolonų salę, šventąjį altorių, prie kurio
buvo atliekamos žmonių aukojimo apeigos. Per regioną, labiausiai žinomą dėl daugybės senotų, išvyksite Kankūno link. Senotai – nepaprastos spalvos ir
grožio požeminiai ežerai, majų civilizacijos klestėjimo
laikais buvę svarbūs ritualiniam gyvenimui.
Kukulkano piramidės dienos ir nakties
magija. Senotai – Jukatano pusiasalio gamtos
stebuklas.

Su grupe ir vadovu
Nuo 16 keliautojų
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Kelionė trunka 14 dienų
Meksikos
įlanka

KANKŪNAS
GVANACHUATAS
MERIDA
SAN MIGEL DE ALJENDĖ
TLAKEKERETARAS
PAKĖ
ČIČEN
UŠMALIS
ICA
GVADALACHARA MEKSIKAS

10–12 DIENOS. KANKŪNAS (VĮ)

Laisvas laikas pasimėgauti šilta jūra, balto smėlio paplūdimiais arba papildomomis ekskursijomis.

13–14 DIENOS. KANKŪNAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Skrydis į Vilnių.

KELIONĖJE:

• Gvadalachara – tradicinė Meksika, mariačio ir
tekilos gimtinė
• Keretaras ir kiti magiški Meksikos miestai
• Meksikas – senovės actekų įkurta sostinė
Tenočtitlanas
• Kankūnas, kur dangaus spalvos nublanksta
prieš jūros ir smėlio paletę

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 8–21 d.;
2020 m. lapkričio 16–29 d.

KELIONĖS KAINA

2 099 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 12 nakvynių 3–4 viešbučiuose;
• lėktuvo bilietas Gvadalachara–Merida;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 12 pusryčių,
4 pietūs, 1 vakarienė; poilsio Kankūne metu –
„viskas įskaičiuota“;
• rusiškai ir ispaniškai (su vertimu į lietuvių
kalbą) kalbančių gidų paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Meksiką ir atgal
(nuo 1 150 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Meksika

Penkių civilizacijų palikimas
Nuo 2 keliautojų

Meksika – senovės civilizacijas menanti svetinga kontrastų šalis. Čia pasinersite į senąją ikikolumbinės Meksikos istoriją, susipažinsite su paslaptingai dingusiomis civilizacijomis, savo
akimis pamatysite net 10 UNESCO saugomų objektų ir pajusite gamtos stebuklų galią!

9

Kelionė trunka 9 dienas

1 DIENA. MEKSIKAS

Meksikos
įlanka

Savarankiškai atvykę į Meksiką, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

TEOTIHUAKANAS

2 DIENA. MEKSIKAS–TEOTIHUAKANAS (P)

Ekskursija po Meksiką, vieną didžiausių pasaulio
miestų, 1325 m. įkurtą senosios actekų sostinės
Tenočtitlano vietoje. Čia gyveno apie 300 tūkst. gyventojų, stūksojo apie 60 tūkst. namų. Plačios ir tvarkingos gatvės vedė tarp milžiniškų pastatų iš rausvo
akyto akmens. Ispanų užkariautojai Tenočtitlaną sugriovė ir jo vietoje pastatė dabartinį Meksiko miestą. Miesto centre pamatysite istorinę Konstitucijos
(Zócalo) aikštę, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, svarbiausią Meksikos katalikų katedrą,
Prezidento rūmus su Diego Riveros freskomis, senovės actekų didingojo miesto Tenočtitlano ritualinę vietą su piramide Templo Mayor. Aplankysite
Antropologijos muziejų. Vyksite į UNESCO saugomą mistinį dievų miestą Teotihuakaną. Pasigrožėsite
Saulės ir Mėnulio piramidėmis, Sparnuotosios gyvatės šventykla. Jei liks laiko, užkopsite į piramides.

3 DIENA. MEKSIKAS–PUEBLA–OACHAKA (P)

Vyksite į Oachaką – autentiškiausią Meksikos miestą,
kurio net 60 proc. gyventojų yra indėnai. Pamatysite
garsiuosius veikiančius ugnikalnius Popokatepetlį
ir Istaksihuatlį. Užsuksite į Pueblą – Angelų miestą,
garsėjantį Talaveros keramika, rankų darbo dirbiniais ir šokoladiniu padažu „Mole“.

4 DIENA. OACHAKA–MONTE ALBANAS–TULĖ–
TEHUANTEPEKAS (P)

Keliausite į Monte Albaną – senosios sapotekų civilizacijos ceremonijų centrą. Vietovė įtraukta į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Pasivaikščioję po miestą
vyksite į antrą didelį sapotekų miestą Tehuantepeką.

5 DIENA. TEHUANTEPEKAS–SUMIDERO
KANJONAS–SAN KRISTOBAL DE LAS KASASAS
(P)

Anksti ryte per Siera Madrės kalnus vyksite Sumidero
kanjono link. Kateriais plauksite upe, tekančia
Sumidero kanjonu. Tai viena gražiausių vietų visoje Meksikoje. Po trumpo kruizo keliausite į San
Kristobal de las Kasasą. Pamatysite ananasų ir agavų
plantacijas. Rekomenduojame naktinį pasivaikščiojimą po San Kristobal de las Kasasą.

6 DIENA. SAN KRISTOBAL DE LAS KASASAS–
MISOL-HA–PALENKĖ (P)

Vyksite į kaimelį San Juan Chamula, garsėjantį bažnyčia, kurioje vyksta vietos apeigos, skirtos krikščionių šventiesiems. Pastate, saugančiame daugybę paslapčių ir apšviestame tūkstančių žvakių,
maldos skamba vietos dialektais. Leisitės nuo Siera
Lakandono aukštumų. Jeigu norėsite, galėsite išsimaudyti nuostabaus grožio kriokliuose Misol-Ha.

KANKŪNAS
EK BALAMAS
MERIDA
UŠMALIS
ČIČEN
ICA RIVIERA
MAYA
KAMPEČĖ

MEKSIKAS
PUEBLA

OACHAKA PALENKĖ
SUMIDERO
MONTE
ALBANAS TULĖ KANJONAS
TEHUANTEPEKAS

7 DIENA. PALENKĖ–KAMPEČĖ (P)

MISOL-HA

SAN KRISTOBAL
DE LAS KASASAS

KELIONĖJE:

Apžiūrėsite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktą Palenkę. Tai kone gražiausias iki šiol rastas
majų ritualinis centras. Pamatysite garsiąją Užrašų
šventyklą, Saulės, Kryžiaus šventyklas, to meto elito
rūmus. Vyksite į UNESCO saugomą miestą Kampečę.
Vakare už papildomą mokestį – pasivažinėjimas po
miestą jaukiu tramvajumi.

• Senųjų civilizacijų atmintis Palenkėje, Monte
Albane, Ušmalyje
• Praeities žavesys kolonijiniuose miestuose
• Sumidero kanjono žaluma ir krioklių Misol-Ha
skaidrumas
• Pasaulio stebuklas Čičen Ica

8 DIENA. KAMPEČĖ–UŠMALIS–MERIDA (P)

KELIONĖS DATOS:

9 DIENA. MERIDA–ČIČEN ICA–EK BALAMAS–
KANKŪNAS (P)

KELIONĖS KAINA

Vyksite į paslaptingąjį UNESCO saugomą majų miestą Ušmalį. Čia tarp gausybės architektūros paminklų išsiskiria skulptūromis ir 20 tūkst. atskirų figūrėlių mozaikiniais frizais dekoruoti Valdovo rūmai,
Žynio rūmai, moterų vienuolynas, Vėžlių namas.
Pasižvalgysite po Baltąjį miestą Meridą.

Kelionė į vieną iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų
Čičen Icą – toltekų civilizacijos palikimą. Būtent čia
yra garsioji Kukulkano piramidė, įrašyta į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą, Karių šventykla, Tūkstančio
kolonų salė, observatorija, žaidimo su kamuoliu laukas, šventasis altorius, prie kurio buvo atliekamos
žmonių aukojimo apeigos. Užsuksite atsivėsinti prie
senoto – nepaprastos vandens spalvos ir grožio požeminio indėnų ežero. Apžiūrėsite Ek Balamą – majų
civilizacijos miestą. Turo pabaiga.

KELIONĖS PRATĘSIMAS KANKŪNE
ARBA RIVIERA MAYA.
9 DIENA. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA
(P arba VĮ)
Po ekskursijų vyksite į pasirinktą kurortą.

10–12 DIENOS. KANKŪNAS arba RIVIERA
MAYA (P arba VĮ)
Poilsis pasirinktame viešbutyje.

13 DIENA. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA–
ORO UOSTAS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

2020 m. sausio 17–25 d.;
2020 m. vasario 14–22 d.;
2020 m. kovo 6–14 d.;
2020 m. rugsėjo 18–26 d.;
2020 m. spalio 16–24 d.;
2020 m. lapkričio 27–gruodžio 6 d.;
2020 m. gruodžio 25–sausio 2 d.*
nuo 1 699 EUR* +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Kalėdiniu periodu gali būti taikoma priemoka.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

•
•
•
•

pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą;
8 nakvynės 4 viešbučiuose;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą:
8 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Meksiką ir atgal
(nuo 850 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

PRATĘSIMO KAINA

nuo 400 EUR (asmeniui 3 viešbučio
dviviečiame kambaryje),
nuo 400 EUR (pasirinkus 4 viešbutį),
nuo 540 EUR (pasirinkus 5 viešbutį).
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Magiškoji
Meksika

Meksika yra nuostabi šalis, daugelį metų pritraukianti turistus iš visos planetos turtinga senovės majų ir actekų civilizacijų istorija. Čia visur galite rasti nuostabių senovės paminklų,
susijusių su tokiomis mįslingomis civilizacijomis kaip majų, inkų, actekų ir kt. Ir, žinoma, unikali gamta: atogrąžų miškai, pievos, povandeniniai urvai, ugnikalniai ir gamtos stebuklas –
Jukatano pusiasalis.
1 DIENA. MEKSIKAS

Savarankiškai atvykę į Meksiką, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. MEKSIKAS–TEOTIHUAKANAS (P)

Vyksite į ekskursija po Meksiką, vieną didžiausių pasaulio miestų, įkurtą 1325 m. senosios actekų sostinės Tenočtitlano vietoje. Čia gyveno apie 300 tūkst.
gyventojų, stūksojo apie 60 tūkst. namų. Plačios ir
tvarkingos gatvės vedė tarp milžiniškų pastatų iš rausvo akyto akmens. Ispanų užkariautojai Tenočtitlaną
sugriovė ir jo vietoje pastatė dabartinį Meksiko miestą. Miesto centre pamatysite istorinę Konstitucijos
(Zócalo) aikštę – Meksikos simbolį, įtrauktą į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą, svarbiausią Meksikos katalikų katedrą, Prezidento rūmus su Diego Riveros freskomis (pagal galimybę), senovės actekų didingojo miesto Tenočtitlano ritualinę vietą su piramide Templo
Mayor. Aplankysite Antropologijos muziejų, vieną geriausių pasaulyje. Vėliau vyksite į UNESCO saugomą
mistinį dievų miestą Teotihuakaną. Apžiūrėsite visame pasaulyje žinomas Saulės ir Mėnulio piramides,
Sparnuotosios gyvatės šventyklą. Jei liks laiko, galėsite užkopti į piramides.

3 DIENA. MEKSIKAS–PUEBLA–VERAKRUSAS
(P)

Išvyksite į Verakrusą – Meksikos įlankoje įsikūrusį
didžiausią uostamiestį. Pamatysite garsiuosius veikiančius ugnikalnius Popokatepetlį ir Istaksihuatlį.
Užsuksite į Pueblą – Angelų miestą, garsėjantį
Talaveros keramika, rankų darbo dirbiniais ir šokoladiniu padažu „Mole“. Atvykimas į Verakrusą, vieną
didžiausių šalies uostų, garsų geranoriškų gyventojų
optimizmu, puikia kava ir šimtmečių senumo tradicijomis.

4 DIENA. VERAKRUSAS–VILJAHERMOSA–
PALENKĖ (P)

Keliausite į Viljahermosą, Tabasko valstijos sostinę. Miestas išgarsėjo radus čia naftos ir tapo svarbiu naftos perdirbimo pramonės centru. Darant gręžinius rasta seniausios olmekų kultūros artefaktų.
Apsilankysite La Ventos parke, kuriame įsikūręs olmekų kultūros muziejus po atviru dangumi. Be vietinės floros ir faunos, čia išvysite ir milžiniškas negridų
bruožų galvas (plati ir tarsi suplota nosis, platesnės
akys forma, storos lūpos) – vieną pagrindinių senovės civilizacijų paslapčių. Važiuosite link Palenkės –
majų miesto.

5 DIENA. PALENKĖ–JASČILANAS–PALENKĖ (P)

Anksti ryte vyksite į Jasčilaną. Archeologiniai radiniai
rodo, kad čia klestėjo majų civilizacija. Šioje vietovėje džiunglių apsuptyje dabar tebegyvena vietinės
indėnų bendruomenės. Važiuosite iki Usumasintos
upės žiočių, iš ten valtimis pasieksite Jasčilano griu-
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vėsius – šventą lakandonų etninės indėnų grupės
miestą. Įspūdinga gamta, gilios praeities mistika ir
2 tūkst. metų archeologiniai radiniai verti visos dienos ekskursijos.

6 DIENA. PALENKĖ–KAMPEČĖ (P)

Apžiūrėsite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktą Palenkę. Tai kone gražiausias iki šiol rastas majų ritualinis centras. Pamatysite šios mistinės vietovės pažibas: garsiąją Užrašų šventyklą,
Saulės, Kryžiaus šventyklas, to meto elito rūmus.
Didelę dalį šio miesto pastatų dar slepia džiunglių
augalija, čia vykdomi archeologiniai darbai. Vėliau
vyksite į Kampečę – vaizdingą ir mielą miestą, įrašytą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Vakare už
papildomą mokestį rekomenduojame pasivažinėti po
miestą jaukiu tramvajumi.

7 DIENA. KAMPEČĖ–UŠMALIS–MERIDA (P)

Vyksite į paslaptingąjį UNESCO saugomą majų miestą Ušmalį. Miesto pavadinimas yra prieškolumbinis,
kilęs iš majų kalbos žodžių ox-mal – „trys kartai“.
Jo įkūrimo laikotarpis ir senoji istorija nėra žinoma. X a. pab. miestą užėmė tutul šivų gentys, siejamos su toltekais. XIII–XIV a. Ušmalis kariavo su
Čičen Ica ir Majapanu dėl politinės įtakos Jukatane.
Dabar tai nuostabus architektūrinio Puuk stiliaus
pavyzdys. Čia tarp gausybės architektūros paminklų išsiskiria skulptūromis ir 20 tūkst. atskirų figūrėlių mozaikiniais frizais dekoruoti Valdovo rūmai,
30 m aukščio Žynio piramidė su šventykla viršuje,
moterų vienuolynas, Vėžlių namas. Pasidairysite po
Baltąjį miestą Meridą, rekomenduojame apsilankyti Nepriklausomybės aikštėje ir pasivaikščioti Paseo
del Montejo bulvaru.

8 DIENA. MERIDA–ČIČEN ICA–IK KIL–
KANKŪNAS (P)

Keliausite į vieną iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų Čičen Icą – toltekų civilizacijos palikimą. Būtent
čia yra vienas iš Naujųjų pasaulio stebuklų – garsioji Kukulkano piramidė, įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Taip pat čia yra Karių šventykla,
Tūkstančio kolonų salė, observatorija, didžiausias
Centrinėje Amerikoje žaidimo su kamuoliu laukas,
šventasis altorius, prie kurio buvo atliekamos žmonių aukojimo apeigos. Atsivėsinti užsuksite prie senoto Ik Kil – nepaprastos vandens spalvos ir grožio
požeminio indėnų ežero. Vakare atvyksite į Kankūną.
Turo pabaiga.

KELIONĖS PRATĘSIMAS KANKŪNE
ARBA RIVIERA MAYA.
8 DIENA. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA
(P arba VĮ)
Po ekskursijų vyksite į pasirinktą kurortą.

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 8 dienas
Meksikos
įlanka

TEOTIHUAKANAS
MEKSIKAS

KANKŪNAS
ČIČEN
MERIDA ICA
UŠMALIS

VERAKRUSAS
PUEBLA

IK KIL

KAMPEČĖ

VILJAHERMOSA

RIVIERA
MAYA

PALENKĖ

JAŠČILANAS

9–11 DIENOS. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA
(P arba VĮ)
Poilsis pasirinktame viešbutyje.

12 DIENA. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA–
ORO UOSTAS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.

KELIONĖJE:
•
•
•
•
•

Paslaptingasis dievų miestas Teotihuakanas
La Ventos parkas – muziejus po atviru dangumi
Iš džiunglių gniaužtų išlaisvinta Palenkė
Karstinių ežerų senotų gelmė
Pasaulio stebuklas Čičen Ica

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 17–24 d.; vasario 21–28 d.;
2020 m. kovo 27–balandžio 3 d.;
2020 m. balandžio 24–gegužės 1 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 399 EUR* +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Kalėdiniu bei naujametiniu periodu gali būti
taikoma priemoka.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Meksiką ir atgal (nuo 850 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

PRATĘSIMO KAINA

nuo 200 EUR (asmeniui 3 viešbučio
dviviečiame kambaryje),
nuo 400 EUR (pasirinkus 4 viešbutį),
nuo 550 EUR (pasirinkus 5 viešbutį).

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Havajai

Spalvingų paplūdimių kraštas. Aloha!
Nuo 1959 m. 50-oji JAV valstija yra Havajai. Havajų salynas tęsiasi 2 651 km, laikomas ilgiausia salų grandine ir išsiskiria nepakartojamu kraštovaizdžiu: nuolat vešintys atogrąžų augalai,
baltos, raudonos, juodos ar net žalios spalvos smėlio paplūdimiai, ugnikalniai ir jų krateriai,
slėniai, kriokliai, kalnų upės, pakrančių uolos ir romantiški saulėlydžiai. Šiame krašte žodis
„aloha“ jus pasitiks visur: oro uoste, viešbutyje, paplūdimyje, parduotuvėje, tiesiog gatvėje.
Tai reiškia pasisveikinimą, svetingumą, meilę – ne veltui Amerikoje visa Havajų valstija vadinama „Aloha“.
1 DIENA. OAHU

Savarankiškai atvykę į Oahu salos sostinę Honolulu
Havajų salyne, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. OAHU

Leisitės į ekskursiją po Oahu salą. Apžiūrėsite
Deimantų kraterį, Kahalos regioną, Hanaumos įlanką, paplūdimį Halona Blowhole. Matysite tamsios lavos kalną Makapuu, kuris tarsi iškyla iš vandenyno
ir sukuria įspūdingą švyturio siluetą. Apsilankysite
Waimanalo kultūriniame kaime, Šventyklų slėnyje ir
atogrąžų vaisių ūkyje, stabtelėsite „Dole“ ananasų
plantacijoje.

3–4 DIENOS. OAHU

Laisvas laikas. Ką galima nuveikti Oahu saloje, žr.
https://www.gohawaii.com/islands/oahu/things-todo. Vakare siūlome pasižiūrėti Vaikiki naktinį pasirodymą „Rock a Hula“ ir pavakarieniauti.

5 DIENA. OAHU–DIDŽIOJI SALA

Skrisite į Didžiąją salą. Aplankysite Hilo senamiestį,
Liliuokalani japoniško stiliaus sodus, pasigrožėsite
bengalinių fikusų alėja, Vaivorykštės kriokliu, makadamijų plantacija. Havajų ugnikalnių parke matysite
Kilauėjos kalderą, priklausančią vienam iš aktyvių
Didžiosios salos ugnikalnių. Ugnikalnių observatorija stebi keturis aktyvius Havajų ugnikalnius: Kilauėją,
Mauna Loa, Hualalajį ir Haleakalą. Kadangi Kilauėja ir
Mauna Loa yra daug aktyvesni už kitus du, dauguma
observatorijos tyrimų sutelkta į šiuos du ugnikalnius,
o mokslininkai gali įspėti apie artėjančius išsiveržimus be ekstremalaus pavojaus. Užsuksite į Punaluu
paplūdimį, garsėjantį juodu smėliu.

Nuo 6 keliautojų
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Kelionė trunka 9 dienas

6 DIENA. DIDŽIOJI SALA–MAUJIS

Skrisite į Maujį, antrą pagal dydį Havajų salą, garsėjančią savo paplūdimiais, parkais, kriokliais, banginių stebėjimu, romantiškais saulėlydžiais ir įvairiausiu poilsiu – nuo golfo iki nardymo. Maujyje yra
daugiau nei 80 paplūdimių, kurių smėlio spalva kinta
nuo juodo iki auksinio ir net retai pasitaikančio raudono smėlio. Siūlome apsilankyti „The Feast at Lele“
pasirodyme su polinezietiška vakariene luau.

OAHU

MAUJIS

7 DIENA. MAUJIS

Leisitės į ekskursiją „Hanos pakrantė“. Pasiimkite
maudymosi reikmenis, sportbačius, repelentą nuo
uodų ir apsiaustą nuo lietaus. Aplankysite Pajos
miestelį ir burlenčių sportui vieną tinkamiausių paplūdimių Hookipa, išvysite bambukų džiungles, eukaliptų giraites. Paragaukite bananų duonos – būtent
šiame pusiasalyje ji skaniausia. Grožėsitės lengvai
prieinamais Aukštutiniais Vaikanio kriokliais (Upper
Waikani Falls) su natūraliu baseinu, Vajanapanapos
juodojo smėlio paplūdimiu, lavos uolomis ir pagaliau
Kaihalulu paplūdimiu su raudonu smėliu. Užsuksite į
Kipahulu nacionalinį parką iš kitos Haleakalos ugnikalnio pusės pasigrožėti septyniais šventais kriokliais Oheo Gulch.

8 DIENA. MAUJIS

Laisvas laikas. Ką galima nuveikti Maujo saloje, žr.
http://www.mauiinformationguide.com/top-25things-to-do.php.

9 DIENA. MAUJIS (P)

Laisvas laikas. Sutartu laiku būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui namo.

DIDŽIOJI SALA

Ramusis
vandenynas

KELIONĖJE:

• Maujis – viena iš 10 vaizdingiausių vietų
pasaulyje
• Didžioji sala (Havajai) – 11 klimato zonų
sala, pirmaujanti pasaulyje pagal orchidėjų
auginimą
• Oahu – tūkstančio krioklių žemė
• Kauajis – pati seniausia Havajų sala, jos
amžius apie 6 mln. metų

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 1 339 EUR + , kai vyksta 6 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Jei susitenka mažesnė keliautojų grupė,
taikoma priemoka.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•

visi pervežimai pagal programą;
8 nakvynės turistinės klasės viešbučiuose;
ekskursijos pagal programą;
rusiškai arba angliškai kalbančio gido ir
vairuotojo paslaugos ekskursijų metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į / iš JAV ir vietiniai bilietai
(nuo 1350 EUR);
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) arba viza
keliauti į JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Azija

Kazachstanas
Uzbekija
Kirgizija
Kinija
Indija
Šri Lanka
Japonija
Pietų Korėja
Filipinai
Indonezija
Mianmaras
Tailandas
Vietnamas
Laosas
Kambodža

Uzbekija

Rytietiško svetingumo šalis
Uzbekijos dykumų užpustyti kupranugarių vilkstinių pėdsakai slepia nepaprastas Šilko kelio
istorijas. Tūkstantmečius ši šalis buvo visų Artimųjų Rytų kultūros centras. Šiais laikais praeities istorijas mums pasakoja su dangumi susiliejantys minaretai ir mečetės, spalvingais ornamentais dekoruoti kilimai ir dykumų oazės, virtusios didingais miestais.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–STAMBULAS–
TAŠKENTAS
2 DIENA. TAŠKENTAS (P, Pi)

Atvykę į Taškento oro uostą sutvarkysite įvažiavimo
į šalį formalumus. Ekskursijos po Uzbekijos sostinę
metu apsilankysite aikštėje Amir Temur, Taikomosios
dailės muziejuje, spalvingame turguje Chorsu Bazaar.
Galėsite išbandyti Taškento metro. Neaplenksite senamiesčio širdies – architektūrinio ansamblio HastImam ir Barrak-Khano medresės su įspūdinga čia
sukaupta didžiule biblioteka. Lankysitės Kafal-alShashi Mazaro mauzoliejuje, apžiūrėsite kitus senojo
Taškento simbolius.
Taškento takais – nuo seniausios miesto
mečetės, iki turgaus ir metro šurmulio.

3 DIENA. TAŠKENTAS–SAMARKANDAS (P, Pi)

Greituoju traukiniu vyksite į Samarkandą – vieną
seniausių pasaulio miestų. Tai dar viena kupranugarių vilkstinės stotelė Šilko kelyje ir bene pati garsiausia. Rytą pradėsite ryškiaspalviame turguje Siab
Bazaar, kupiname gardžiausių gėrybių. Apžiūrėsite
Registano aikštę ir tris ją puošiančias medreses:
Ulugbeko, Sher-Dor ir Tilia-Kori. Svarbus miesto paminklas – Timūro, jo sūnaus ir anūko mauzoliejus
Gur-Emir, lyginamas su Tadž Mahalu. Pažintį su didingu viduramžių miestu baigsite architektūriniame
komplekse Shah-i-Zinda.
Legendomis apipintas senasis Samarkandas –
Šilko kelio kultūrų kryžkelė.

4 DIENA. SAMARKANDAS (P, Pi)

Šiandien jūsų dėmesiui – Timūro anūko, garsaus valdovo, matematiko ir astronomo, Ulugbeko observatorija. Ulugbekas ir kiti mokslininkai čia atliko daug
tikslių stebėjimų ir tyrimų. Apsilankysite Afrasiyabo
muziejuje ir Senojo Testamento pranašo Danieliaus
mauzoliejuje. Užsuksite į šilko popieriaus dirbtuves.
Vakarop – istorinių kostiumų muziejus „El Merosi“,
pramoginė programa „Moment of Eternity“ ir vynų
degustacija.
Laiką pralenkusi XV a. Ulugbeko observatorija.

5 DIENA. SAMARKANDAS–ŠAHRISABZAS–
BUCHARA (P, Pi)

Keliaudami į Bucharą užsuksite į Šahrisabzą – žinomą kaip Timūro gimtasis miestas, turėjęs tapti imperijos sostine. Ekskursijos metu matysite garsiojo valdovo Timūro turtus. Vienas jų – XIX a. Timūro rūmų
Ak Saray griuvėsiai. Sakoma, kad jie buvo tikrai įspūdingi. Lankysitės memorialiniame komplekse Dorut-

Tillavat, skirtame Timūro ir jo tėvo dvasiniam mokytojui. Važiuosite į Bucharą.
Šahrisabzas – garsiojo valdovo Timūro turtų
miestas.

6 DIENA. BUCHARA (P, Pi)

Buchara – daugiau nei prieš 2 500 m. įkurtas Šilko
kelio miestas. Unikalus jo istorinis centras nuo
1993 m. saugomas UNESCO. Aplankysite Samanidų
ir greta esantį Chashma-Ayubo mauzoliejus, architektūrinį kompleksą Bolo Haouz. Būtinai užsuksite į
Bucharos tvirtovę Arko citadelę (IV a. pr. Kr.), dar vadinamą miestu mieste. Išvysite įspūdingą 47 m aukščio Bucharos Kalyano minaretą ir mečetę, medresę
Nadir Divan-begi, nuostabų vandens supamą kompleksą Lyabi-Hauz.
UNESCO saugoma Buchara – miestas muziejus
su 140 architektūros paminklų.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų
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Kelionė trunka 11 dienų

Chiva – viešnagė Rytų pasakoje.

10 DIENA. CHIVA–URGANČAS–TAŠKENTAS (P)

Vyksite į Urgančą ir skrisite į Taškentą. Laisvas laikas
lauktuvėms įsigyti.

11 DIENA. TAŠKENTAS–STAMBULAS–VILNIUS (P)
Skrydis į Vilnių.

URGANČAS

TAŠKENTAS

CHIVA

BUCHARA

SAMARKANDAS
ŠAHRISABZAS

7 DIENA. BUCHARA (P, Pi, V)

Pažintis su Bucharos apylinkių įžymybėmis:
Bakhouddino Nakshbandžio kompleksu, UNESCO
saugomu nekropoliu Chor-Bakr ir „Mėnulio žvaigždės rūmais“ vadinama vasaros rezidencija Sitorai
Mokhi-Khosa. Lankysitės žydų kvartale ir sinagogoje.
Manoma, kad dauguma Vidurinės Azijos žydų XVI a.
gyveno būtent Bucharoje. Turėsite laiko pasivaikščioti po turgų ir miestą. Vakare – nacionalinis pasirodymas medresėje Nadir Divan-begi ir plovo gaminimo pamoka.
Islamui svarbus Bakhouddino Nakshbandžio
kompleksas ir pažintis su Bucharos žydų
kvartalu.

8 DIENA. BUCHARA–CHIVA (P, Pi)

Kelionė traukiniu į Chivą. Važiuodami galėsite grožėtis mistinės raudonosios dykumos Kyzylkumo ir senosios Amudarjos upės vaizdais. Kirsite Chorazmo
vilajetą – istorinę sritį, kuri anksčiau buvo vadinama
„Tūkstančio ir šimto miestų valstybe“.
Kelionė traukiniu ir nepakartojami Kyzylkumo
dykumos peizažai.

9 DIENA. CHIVA (P, Pi)

Chiva – unikalus miestas, tikras muziejus po atviru
dangumi. Jei svajojote pabuvoti Rytų pasakoje, tai ši
jūsų svajonė būtinai išsipildys Chivoje. Apžiūrėsite
Ičan Kalą – UNESCO saugomą miesto senamiestį.
Liksite priblokšti Machamedo Amin-Khano medresės – didžiausios medresės visoje Vidurinėje Azijoje.
Matysite Kunia Arko pilį, minaretą Kalta Minor ir kitus
miesto pasididžiavimus. Žengdami siauromis gatvelėmis, prisiminsite Šilko kelio istorijas.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖJE:

• Šilko kelio perlai – Samarkandas, Buchara ir
Chiva
• Šurmuliuojantys ryškiaspalviai turgūs
• Dangų remiantys minaretai, didingos mečetės
ir išmintį saugančios medresės
• Pribloškiantis Kyzylkumo dykumos paveikslas

KELIONĖS DATA

2020 m. rugsėjo 17–27 d.

KELIONĖS KAINA

1 599 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• traukinio bilietai Taškentas–Samarkandas ir
Buchara–Chiva;
• lėktuvo bilietas Urgančas–Taškentas;
• 10 nakvynių 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
8 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio lydinčio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas Vilnius–Stambulas–Taškentas
ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Uzbekija ir
Kirgizija

Šilko kelio istorijos ir gamtos dovanos
Uzbekija ir Kirgizija – dvi Artimųjų Rytų šalys, kaimynės – panašios, bet kartu ir labai skirtingos. Uzbekija, ilgus amžius buvusi regiono kultūros centras, iki šiol saugo praėjusių laikų didybę ir nuostabias Šilko kelio istorijas. Kirgizija – nors ir neturi tokio didelio kultūrinio palikimo, bet nuostabi savo kraštovaizdžiais. Tad leiskitės į kelionę gamtos ir istorijos takais.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–BIŠKEKAS (V)

Savarankiškai atvykę į Biškeką būsite pasitikti gido.
Visa diena skirta išvykoms Biškeke. Ekskursijos į
Ala Arčos tarpeklį metu galėsite leistis į trumpą žygį
pėsčiomis ir pasigrožėti tarpeklio panorama. Grįžę
į Biškeką, aplankysite Pergalės ir Ala-Too aikštes,
ąžuolų parką, Nacionalinę filharmoniją ir daug kitų
garsių vietų. Vyksite į Azijos turgų.

2 DIENA. BIŠKEKAS–SŪSAMYRAS–SONGKELAS
(P, Pi, V)

Kelionė link antro pagal dydį šalyje ežero Songkelo.
Tai aukščiausiai Kirgizijos kalnuose plytintis ežeras
(3 013 m). Vaizdingu, kvapą gniaužiančiu kalnų keliu
kilsite į Too Ashuu perėją. Iš čia atsivers neapsakomo
grožio peizažai su snieguotomis kalnų viršūnėmis.

3 DIENA. SONGKELAS–TAŠ RABATAS (P, Pi, V)

Taš Rabato karavansarajus – unikali ir paslaptinga
vieta, pro kurią kadaise vedė Šilko kelias. Tai XIV a.
akmeninis fortas, pasislėpęs atokiame slėnyje, apsuptas snieguotų Tian Šanio viršūnių, buvusi keliautojų poilsio stotelė. Čia jūsų lauks tradicinė vakarienė.

4 DIENA. TAŠ RABATAS–KOČKORAS (P, Pi, V)

Kelias ves žemyn palei vaizdingą tarpeklį, kol pasieksite Kočkoro kaimą. Čia galėsite pasižiūrėti, kaip
gaminami tradiciniai veltiniai kilimai, turėsite progą
susikurti savo kilimą. Aplankysite nedidelį rankdarbių muziejų.

5 DIENA. KOČKORAS–ISYKELO EŽERO PIETINIS
KRANTAS–KARAKOLAS (P, Pi, V)

Vyksite prie Isykelo – antro pagal dydį kalnų ežero
pasaulyje (1 608 m), vadinamo Vidurio Azijos perlu. Stabtelėsite Bekenbajevo kaime, kur susipažinsite
su vietiniais medžiotojais, puoselėjančiais sakalininkystės tradicijas. Keliausite link Pasakos kanjono. Per
tūkstančius metų dirvožemio erozija čia kūrė nuostabiausius kontrastus ir keistas figūras. Turėsite galimybę pamatyti Džeti Egiuzo tarpeklį, o užkopę į kalno
viršūnę pasigrožėti vaizdais.

6 DIENA. KARAKOLAS–ČOLPONATA (P, Pi, V)

Aplankysite architektūros požiūriu unikalią Dungano
mečetę ir seną stačiatikių Švč. Trejybės bažnyčią.
Leisitės tyrinėti šiaurinės Isykelo ežero pakrantės ir
turėsite puikią galimybę apžiūrėti ežerą iš visų pusių.
Stabtelėję nedideliame vietiniame muziejuje, vyksite į
Čolponatą – nuostabų Vidurinės Azijos kurortą.

34

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 12 dienų

7 DIENA. ČOLPONATA–BIŠKEKAS (P, Pi, V)

Kelionė Biškeko link. Aplankysite prieš 2 000 m. sukurtus senovės šamanų akmens raižinius, XI a. minaretą Buranos bokštą ir Balbaną – akmeninių kareivių
muziejų po atviru dangumi.

8 DIENA. BIŠKEKAS–TAŠKENTAS–BUCHARA
(P, Pi, V)

Skrydis į Taškentą ir kelionė traukiniu į Bucharą.
Važiuodami pasigrožėsite mistinės raudonosios
Kyzylkumo dykumos vaizdais. Pasiekę miestą, leisitės
į nepamirštamą ekskursiją po dar vieną didingą Šilko
kelio stotelę. Ne veltui istorinis Bucharos centras yra
saugomas UNESCO. Matysite Samanidų ir ChashmaAyubo mauzoliejus, architektūrinį kompleksą Bolo
Haouz. Aplankysite Arko citadelę – Bucharos valdovų rezidenciją. Išvysite 47 m aukščio Kalyano minaretą ir mečetę, medresę Miri Arab ir kitus objektus.
Vakare – nacionalinis pasirodymas medresėje Nadir
Divan-begi ir plovo gaminimo pamoka.

9 DIENA. BUCHARA (P, Pi, V)

Šiandien pažintis su Bucharos apylinkių įžymybėmis:
pasivaikščiosite po UNESCO saugomą Bakhouddino
Nakshbandžio kompleksą, užsuksite į vasaros rezidenciją Sitorai Mokhi-Khosa – „Mėnulio žvaigždės
rūmus“. Grįžus į Bucharą, rekomenduojame apsilankyti žydų kvartale ir sinagogoje.

10 DIENA. BUCHARA–SAMARKANDAS (P, Pi, V)

Automobiliu važiuosite į Samarkandą. Ekskursijos po
miestą metu aplankysite mauzoliejų Gur-Emir – emyro Timūro kapą, apžiūrėsite Registano aikštę, kurią
supa trys medresės. Būtinai užsuksite į ryškiaspalvį
turgų Siab Bazaar, uzbekiškose arbatinėse ragausite
tradicinių patiekalų. Stabtelėsite prie vienos didžiausių mečečių Bibi-Khanym. Pažintį su didingu viduramžių miestu baigsite mauzoliejų architektūriniame
komplekse Shah-i-Zinda.

11 DIENA. SAMARKANDAS (P, Pi, V)

Tęsite pažintį su Samarkandu. Aplankysite Timūro
anūko Ulugbeko XV a. pastatytą observatoriją.
Apžiūrėsite Afrasiyabo muziejų ir Senojo Testamento
pranašo Danieliaus mauzoliejų. Užsuksite į šilko popieriaus dirbtuves. Rekomenduojame aplankyti istorinių kostiumų muziejų „El Merosi“ ir pramoginį renginį „Moment of Eternity“, užsukti padegustuoti vynų.

12 DIENA. SAMARKANDAS–
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS
Skrydis į Vilnių.

BIŠKEKAS

ČOLPONATA KARAKOLAS

SŪSAMYRAS
BUCHARA

TAŠKENTAS

ISYKELO
SONGKELAS EŽERAS
TAŠ RABATAS

SAMARKANDAS

KOČKORAS

KELIONĖJE:

• Legendinio Šilko kelio stotelės: mįslėmis
apipintas Taš Rabatas, Rytų didybės simbolis
Buchara ir išpuoselėta Timūro sostinė
Samarkandas
• Kerintys Kirgizijos ežerų ir kalnų peizažai
• Pažintis su vietinėmis tradicijomis
• Dangų remiantys minaretai, mečetės ir
išminties saugotojos medresės

KELIONĖS DATOS:

2020 m. balandžio–birželio ir rugsėjo–spalio
mėnesiais

KELIONĖS KAINA:

nuo 1 999 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• traukinio bilietai ir transportas;
• 11 nakvynių 3 viešbučiuose, jurtose, pas
vietinius gyventojus;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių,
10 pietų ir vakarienių;
• angliškai arba rusiškai kalbančių gidų
paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Biškeką ir atgal iš
Samarkando;
• lėktuvo bilietas Biškekas–Taškentas
(~140 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Kazachstanas

Pažintinė kelionė
po Vidurinės Azijos atokiausias vietas

Nuo 2 keliautojų

Pasiruoškite retam ir įspūdingam nuotykiui po vieną iš mažiausiai tyrinėtų Žemės vietovių.
1 DIENA. ALMATA

Savarankiškai atvyksite į Almatą, būsite pasitikti ir
nuvežti į viešbutį. Nakvynė viešbutyje Almatoje.

2 DIENA. ALMATA (P, Pi, V)

Po pusryčių jūsų lauks apžvalginė ekskursija po
miestą. Almata yra didžiausias Kazachstano miestas,
turintis 1,5 mln. gyventojų. Iki 1997 m. ji buvo ir šalies sostinė, kol buvo perkelta į Astaną. Ekskursijos
metu aplankysite vieną iš seniausių Almatos parkų – Panfilovo parką, kuriame daugiau sužinosite
apie miesto istoriją ir pamatysite vieną aukščiausių medinių pastatų pasaulyje – Zenkovo katedrą.
Užsuksite į Šlovės ir amžinos liepsnos memorialą,
skirtą kovotojams, mirusiems dėl šalies laisvės ir nepriklausomybės, atminti. Apsilankysite nacionalinių
muzikos instrumentų muziejuje, kuriame daug sužinosite apie turtingą Kazachstano kultūrą. Muzika
atlieka svarbų vaidmenį kasdieniame šios tautos
gyvenime – ji yra ir dvasinio, ir materialaus pasaulio atspindys. Pavyzdžiui, neramūs dombros garsai
vaizduoja begalines Kazachstano stepes ir laukinius
žirgus. Pasivaikščioję po muziejų ekskursiją tęsite į
Kektebės kalną, ant kurio įsikūręs aukščiausias televizijos bokštas pasaulyje (skaičiuojama nuo jūros
lygio). Eisite vaizdingu kalnų keliu, kol pasieksite funikulierių. Nuo kalno viršūnės galėsite pasigrožėti
nuostabia miesto panorama iš specialiai tam skirtos
apžvalgos aikštelės, pasivaikščioti Kektebės parko
vingių takais, apsilankyti nacionalinių suvenyrų parduotuvėje. Be to, ko gero, nustebsite pamatę vienintelį NVS šalyse paminklą, skirtą garsiajai grupei „The
Beatles“. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Almatoje.

3 DIENA. ALMATA–NACIONALINIS PARKAS
ALTYNEMELAS–DAINUOJANČIOS KOPOS
(P, Pi, V)

Pusryčiai. Ar kada nors girdėjote, kad kopos dainuotų? Dainuojančios kopos (Singing Barkhan) plyti
modernioje Kazachstano teritorijoje – didžiausiame
šalies nacionaliniame parke Altynemele. Šis gamtos
paminklas garsėja tuo, kad sausu oru smėlis skleidžia garsus, panašius į vargonų melodiją. Priežastis,
kodėl šios kopos skamba kaip vargonai, vis dar yra
paslaptis. Kelionė iki kopų trunka apie 4–5 val., todėl
jos metu tikrai turėsite laiko patyrinėti gamtos grožį
ir juo pasimėgauti.
Nuo seniausių laikų dainuojantis smėlis kėlė daug
liaudies prietarų. Legendose, kurios išliko iki šių dienų, smėlio daina siejama su dykumos dvasiomis, fan-
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Kelionė trunka 7 dienas

tastiniais gyvūnais, palaidotų miestų varpų skambesiu, galingomis upėmis, riaumojančiomis po žeme, ir
daugybe kitų neįprastų dalykų. Vakarienė ir nakvynė
svečių namuose.

NACIONALINIS
PARKAS
ALTYNEMELAS

4 DIENA. DAINUOJANČIOS KOPOS–
KAJYNGDI EŽERAS (P, Pi, V)

Po ankstyvų pusryčių jūsų laukia ilga 5–6 val. kelionė
prie Kajyngdi ežero, garsėjančio savo kilme. Ežeras
atsirado 1911 m., kai dėl stipraus žemės drebėjimo vanduo užtvindė spygliuočių mišką. Dauguma
eglių, supamos kalnų vandens, yra puikiai išlikusios
dėl ežero šalčio. Štai dėl ko jų kamienai iš ežero kyšo
lyg nugrimzdusių laivų stiebai. Kelias iki ežero veda
per neįprastai gražų beržyną, tad galėsite mėgautis
nuostabia gamta ir tyru oru. Vakarienė ir nakvynė
vietinių žmonių namuose.

5 DIENA. KAJYNGDI EŽERAS–
ŠARYNO KANJONAS–ALMATA (P, Pi, V)

Po pusryčių vyksite į Šaryno kanjoną, esantį Šaryno
nacionaliniame parke. Šis kanjonas yra antras pagal
dydį pasaulyje po Didžiojo Kanjono Amerikoje (ilgis –
apie 150 km, gylis vietomis – iki 300 m). Viena svarbiausių kanjono sričių yra 2 km plotas, vadinamas
Pilių slėniu. Tokį pavadinimą vietovė gavo dėl to, kad
čia esantys uolienų stulpai sudaro įspūdingas, beveik
žmogiškas struktūras. Jūsų laukia ilgas pasivaikščiojimas po Pilių, Mėnulio ir Upės slėnius. Vakare grįšite
į Almatą. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.

6 DIENA. ALMATA–ETNOGRAFINIS HUNŲ
KAIMAS (P, Pi, V)

Po pusryčių išvyksite į etnografinį hunų kaimą, nutolusį nuo Almatos vos per 35 kilometrus. Tai puiki
vieta ypač tiems, kurie nori patirti etninę klajoklišką kazachų praeitį ir atrasti tradicinius žaidimus bei
ritualus. Pietūs nacionaliniu stiliumi. Po pietų jūsų
lauks pramoginė programa. Ją sudaro: vėlimas, jurtos su visomis jose esančiomis detalėmis ir smulkmenomis, „Besikke salu“ arba „Tusau kesu“ ritualai,
vis dar svarbūs kazachų šeimoms. Taip pat galėsite išvysti vadinamuosius žirgų žaidimus, tokius kaip
„Atpen audaryspak“ – dviejų jaunų vyrų imtynes su
žirgais; pasimėgauti tradiciniais šokiais ir muzika;
sudalyvauti maisto gaminimo pamokoje – išmokti
gaminti tradicinę kazachų tešlą Baursak. Už papildomą mokestį yra galimybė pajodinėti žirgais – apžiūrėti apylinkes ir pasimėgauti gamta. Nepamirštami
įspūdžiai ir poilsis etnografiniame kaime su vietiniais
žmonėmis. Vakarienė ir nakvynė jurtose.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

ŠARYNO
KANJONAS

ALMATA

KAJYNGDI
EŽERAS

7 DIENA. ALMATA (P)

Po pusryčių grįšite į Almatą. Būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui.

KELIONĖJE:
•
•
•
•

Paslaptingos dainuojančios smėlio kopos
Didžiojo Kanjono brolis Šaryno kanjonas
Mistikos kupini nacionaliniai parkai ir ežerai
Tikrasis gyvenimas tradicinėse jurtose

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai nuo balandžio iki
spalio

KELIONĖS KAINOS:

nuo 1 005 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai;
nuo 745 EUR + , kai vyksta 4 keliautojai;
nuo 740 EUR + , kai vyksta 6 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 3 nakvynės 4 viešbutyje Almatoje, 1 nakvynė
svečių namuose, 1 nakvynė vietinių žmonių
namuose, 1 nakvynė jurtoje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 6 pusryčiai,
5 pietūs, 5 vakarienės;
• angliškai arba rusiškai kalbančių gidų
paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Almatą ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Kinija

Auksiniai Kinijos puslapiai
Šiais laikais Kinija nebėra tik tolima, nepažįstama ir egzotiška šalis. Tai greičiausiai pasaulyje
besikeičianti valstybė. Pasak kinų patarlės, „po kelionės į Kiniją nebebūsite tokie, kokie buvote iki kelionės...“ Įsitikinkite tuo patys.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–PEKINAS
2 DIENA. PEKINAS (Pi)

Atvykstate į Pekiną. Ekskursija į didžiausią pasaulyje Tiananmeno aikštę ir Uždraustąjį miestą.
Pasivažinėsite rikšomis. Pietūs Kinijos dvasią atspindinčiame hutonge. Užsuksite į perlų fabriką.
Uždraustasis miestas – didžiausias pasaulyje
senovinis rūmų kompleksas, UNESCO objektas,
ir autentiškasis Pekinas.

3 DIENA. PEKINAS–SIANAS (P, V)

Legendinė 6 350 km ilgio Didžioji kinų siena, vienas
didžiausių statinių žmonijos istorijoje. Pasigrožėsite
olimpiniu stadionu „Paukščių lizdas“. Vakarienė restorane „Pekino antis“. Traukiniu per naktį keliausite į
Sianą – senąją Kinijos sostinę.
UNESCO objektas – Didžioji kinų siena.
Vakarienei – garsioji „Pekino antis“.

4 DIENA. SIANAS–HUAŠANAS
(LOTOSO KALNAI) (P, Pi)

Atvykę į geležinkelio stotį Siane užsuksite lengvų pusryčių, vyksite į ekskursiją ir Siane pamatysite garsiąją
terakotinę armiją, vieną žymiausių visų laikų archeologinių atradimų ir pasaulio stebuklų. Susipažinsite
su kaligrafija ir išmoksite užrašyti savo vardą. Pietūs
kinų kavinėje ir kelionė į Huašaną, įspūdingą Kinijos
vietą Lotoso kalnų papėdėje.
Vienintelė pasaulyje požeminė terakotinė
armija, UNESCO objektas.

5 DIENA. HUAŠANAS (LOTOSO KALNAI)–
SIANAS (P, V)

Po pusryčių pasivaikščiosite po Lotoso kalnus, į viršūnes kilsite lynų keliu. Huašanas – vienas iš penkių
šventų Kinijos kalnų. Nuo jo atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai. Pavakarieniavę vyksite į Sianą. Už
papildomą mokestį – ekskursija „Vakarinis Sianas“
(nuo 20 USD/asm.).
Daugiau nei 20 tūkst. eilėraščių apdainuoti
Lotoso kalnai, UNESCO objektas.

6 DIENA. SIANAS–SIUDŽOU (P, Pi)

Pamatysite Didžiąją mečetę – Šilko kelio klestėjimo metu įkurtą šventovę. Pietūs kinų restorane. Skanausite nacionalinio patiekalo – koldūnų.
Pasivaikščiosite po musulmonų kvartalą, užkąsite
ir įsigysite džiovintų vaisių. Papietavę traukiniu per
naktį keliausite į medvilnės ir šilko miestą Siudžou.
Didingoji Didžioji mečetė, UNESCO objektas.
Išskirtiniai pietūs – stulbinanti koldūnų formų,
spalvų ir įdarų įvairovė!
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Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų

11

Kelionė trunka 11 dienų

7 DIENA. SIUDŽOU (P, Pi)

Atvykę į geležinkelio stotį Siudžou užsuksite lengvų pusryčių ir keliausite į ekskursiją po miestą.
Siudžou – parkų, sodų, tradicinių Kinijos menų ir kultūros židinys. Apsilankysite klasikiniuose subtilios
estetikos Kinijos soduose. Užsuksite į siuvinėjimo šilku fabriką. Pietūs. Tigro kalno viršūnėje pamatysite
pasvirusią pagodą, senojo miesto simbolį. Į pavakarę – pasivaikščiojimas po meno dirbinių gatvelę.
Estetikos triumfas – Siudžou sodai, UNESCO
objektas, ir Siudžou simbolis Tigro kalnas.

PEKINAS

SIANAS
HUAŠANAS

SIUDŽOU

8 DIENA. SIUDŽOU–HANGDŽOU (P, Pi)

Kelionė į Hangdžou. Plaukdami Vakarų Ežeru grožėsitės vaizdais. Pamatysite pagodą – Vakarų Ežero
pakrantės perlą. Apsilankysite budistų šventykloje
Lingying. Pasigrožėsite „Drakono šulinio“ arbatos
plantacijomis, jei liks laiko – istorine Hefang gatve su
seniausia vaistine. Vakare – spektaklis ant vandens
„West Impression“ (apie 60 USD).
Kruizas Vakarų Ežeru – įstabus gamtos
grožis, UNESCO objektas, ir sielai prieglobstį
suteikianti Lingying šventykla. Tobulo
skonio gurkšnis – „Drakono šulinio“ arbatos
degustacija.

9 DIENA. HANGDŽOU–ŠANCHAJUS (P, Pi)

Po pusryčių vyksite į Šanchajų – miestą, kur susilieja Rytų ir Vakarų kultūros. Ekskursija po senamiestį
į Nefrito Budos šventyklą. Šilko fabrike atrasite šilko
gaminimo procesą ir archajiškas gaminimo technologijas. Vakare pasivaikščiosite Huangpu upės pakrante, pasigrožėsite įvairių formų meniškai apšviestais
laiveliais.
Stulbinantis kontrastas – Nefrito Budos
šventykla Šanchajaus dangoraižių apsupty.

10 DIENA. ŠANCHAJUS (P)

Po pusryčių – laisva diena. Apsilankysite televizijos
bokšte „Rytų perlas“ (nuo 25 USD) arba Ju sode,
įkurtame prieš 400 m. (apie 6–7 USD). Sodas sukurtas iš 40 atskirų kompozicijų pagal principą „vienas
žingsnis – vienas grožis, grožis kiekviename žingsnyje“. Dieną skirsite lauktuvėms, jų įsigysite Šanchajaus
arbatos, perlų ir šilko turguose arba parduotuvėse.

11 DIENA. ŠANCHAJUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)

Viešbutyje paimsite pusryčių rinkinį ir vyksite į oro
uostą. Skrydis Šanchajus–tarpinis oro uostas–
Vilnius.

ŠANCHAJUS

HANGDŽOU

KELIONĖJE:

• Didžioji kinų siena – vienas didžiausių statinių
žmonijos istorijoje
• Terakotinė armija – įstabus pasaulio stebuklas
• Meno kūriniais paryškintas įspūdingas
kraštovaizdis
• Šeši UNESCO saugomi objektai

KELIONĖS DATOS:

2020 m. balandžio 13–23 d.;
2020 m. gegužės 11–21 d.;
2020 m. rugsėjo 14–24 d.

KELIONĖS KAINA

1 239 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 3 viešbučiuose;
• 2 nakvynės pirmos klasės traukinyje
(4 vietų kupė);
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
6 pietūs ir 2 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Kiniją ir atgal (nuo 575 EUR);
• Kinijos viza ir formalumų sutvarkymas
(~90 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Tibetas

Kelias į Šangri La, arba neatrastas Tibetas
Šiame unikaliame regione tradicinė Kinijos kultūra susitinka su Tibeto kultūromis ir Pietryčių
Azijos etninėmis tautomis. Istoriškai taip susiklostė, kad regionas kelis amžius buvo nepavaldus nei Tibetui, nei Kinijos imperatoriui, todėl Tibeto kultūra vystėsi čia laisvai ir iki šiol išsaugojo savitumą bei unikalumą.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–ČONGČINGAS
2 DIENA. ČONGČINGAS–ČENGDU

Atskridę leisitės į ekskursiją po Čongčingą, dėl migloje skendinčių peizažų vadinamą rūko miestu. Po pietų vyksite į seniausią vidurio Kinijos miestą Čengdu.
Čongčingas – viena labiausiai klestinčių
metropolijų planetoje.

3 DIENA. ČENGDU (P, Pi)

Apsilankysite pandų auginimo, reabilitacijos ir tyrimų centre. Siekiant apsaugoti šiuos unikalius gyvūnus nuo išnykimo, 2006 m. vasarą pandų rezervatas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Po
pietų vyksite prie Didžiosios Lešano Budos statulos
Emeišano kalno papėdėje. Tikėtasi, kad Buda nuramins sūkuringos Mindziango upės vandenis. Galėsite
pasivaikščioti Čengdu senamiesčio pėsčiųjų alėjomis
Kuan ir Zhaixiangzi.
Kinijos nacionalinis turtas – visų širdis
pavergiančios pandos.

4 DIENA. ČENGDU–ŠANGRI LA (P, Pi)

Arbatmedžių plantacijoje susipažinsite su nelengvu arbatos rinkėjų darbu. Patys rinksite arbatą ir
dalyvausite arbatžolių apdirbimo procese. Vyksite
į Šangri La – žavų tibetietiškos kultūros miestelį
Tibeto kalnų pakraštyje.
Darbas arbatmedžių plantacijoje.

5–6 DIENOS. ŠANGRI LA (P, Pi)

Laisvas laikas. Pasivaikščiosite senosiomis Šangri La
gatvėmis, užsuksite prie ežero Napahai, kur sutiksite daug tradicinių Rytų Tibeto gyventojų – khampų. Apžiūrėsite Songzanlino šventyklą, priklausančią Tibeto budizmo mokyklai. Apsilankysite XVII a.
Gandeno Sumtselingo vienuolyne, dažnai vadinamame Lhasos mažaisiais Potalos rūmais. Vyksite į senąjį tibetišką miestelį Dukezong susipažinti su vietinių
žmonių gyvenimu.
Tibeto budizmo šventyklos, vienuolynai ir
maistas.

7 DIENA. ŠANGRI LA–LIDZIANGAS (P, Pi)

Pakeliui į Lidziangą matysite Šokančio Tigro tarpeklį,
kurį suformavo Jangdzės upė. Užsuksite į Akmeninio
Būgno kaimelį. Vakarop atvyksite į žavų kalnų miestelį Lidziangą.
Jangdzė – motinos upės geologinis fenomenas.

8 DIENA. LIDZIANGAS (P, Pi)

Ekskursija po Lidziango senamiestį. Miestas kartu su
apylinkėmis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apsilankysite Juodojo Drakono parke ir nasių
tautinės mažumos kultūros muziejuje. Baišos kaime

apžiūrėsite senovines budizmo freskas. Lankysitės
nasių kaimelyje ir Šuhės miestelyje.
Senosios Kinijos dvelksmas.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų
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Kelionė trunka 13 dienų

ČENGDU

9 DIENA. LIDZIANGAS–KUNMINGAS (P, Pi)

Keliausite į Sidžou miestelį, kuriame gyvena bajų
tautelė. Apsilankysite vietiniame turgelyje ir susipažinsite su 1,2 tūkst. metų senumo miesto istorija,
matysite gerai išlikusius bajų architektūrinio stiliaus
gyvenamuosius namus, kurių koncepcija yra ramybė
ir grožis. Paskanausite vietinės arbatos, patiekiamos
tam tikra tvarka. Plauksite į trumpą kruizą Erhajaus
ežeru ir pasivaikščiosite po Dalio senamiestį.
Kinijos bajų tautinės mažumos svetingumas.

ŠANGRI LA

ČONGČINGAS

LIDZIANGAS
KUNMINGAS

GUILINAS
JANGŠUO
GUANGDŽOU

10 DIENA. KUNMINGAS–GUILINAS (Pi)

Atvykę į Kunmingą, važiuosite į Šilino akmenų mišką Lunano nacionalinio parko teritorijoje. Įspūdingas
gamtos kūrinys susiformavo prieš daugiau kaip 200
mln. metų. Stačios uolos, siekiančios net 40 m, tarsi auga iš žemės. Kalkakmenio dariniai ilgainiui įgavo neįtikėtinų formų. Vyksite į Guiliną, laikomą viena
gražiausių Kinijos vietovių.
Akmenų miškas – realybė ar fantazija?

11 DIENA. GUILINAS–JANGŠUO–GUILINAS
(P, Pi)

Leisitės į kruizą skaidria Li upe. Pietų Kinijos karstinės kilmės kalnai stebina formomis. Tai vieninteliai
iš dviejų pasaulyje esančių karstinių kalnų regionų.
Keliausite į Jangšuo kaimelį. Vakarop pasigrožėsite Dramblio Straublio kalnu, tapusiu Guilino vizitine
kortele. Vakare siūlomas vandens ir kalnų spektaklis
„Sesers Liu įspūdis“.
Žvilgsnis į vieną romantiškiausių pasaulio
gamtovaizdžių plaukiant Li upe. Guilino
simbolis – Dramblio Straublio kalnas.

12 DIENA. GUILINAS–GUANGDŽOU (P)

Važiuosite į Guangdžou – miestą pietinėje Kinijoje,
didžiausią šio regiono ekonomikos centrą ir uostą. Mieste vyrauja dailės amatai, įsikūręs Sun
Yatseno universitetas, gausu įvairių religijų šventyklų. Guangdžou garsėja puikia virtuve. Galėsite pasivaikščioti upės pakrante, apsilankyti barų gatvės
restoranėlyje, kur indai plaunami žaliąja arbata.
Gilių kulinarinių tradicijų gurmanų rojus
Guangdžou.

13 DIENA. GUANGDŽOU–
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)

Viešbutyje paimsite pusryčių rinkinį ir vyksite į oro
uostą. Skrydis Guangdžou–tarpinis oro uostas–
Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖJE:

• Miglose skendintis miestas Čongčingas
• Pandos – tik Kinijoje laisvėje gyvenantys
unikalūs gyvūnai
• Šangri La – laiko nepaliesta Rytų Tibeto
mažumų kultūra
• Senosios Kinijos pakraščių dvelksmas
Lidziange

KELIONĖS DATA

2020 m. spalio 14–26 d.

KELIONĖS KAINA

1 999 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 9 nakvynės 3 viešbučiuose;
• 1 nakvynė pirmos klasės traukinyje
(4 vietų kupė);
• traukinio bilietai Čončingas–Čengdu,
Lidziangas–Kunmingas–Guilinas–Guangdžou;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
8 pietūs;
• rusiškai ir angliškai (Čončinge, Šangri La ir
Lidziange) kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Kiniją ir atgal (nuo 575 EUR);
• vietinių skrydžių bilietai Čengdu–Šangri La
(nuo 140 EUR);
• Kinijos viza (~90 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

I n di j a

Populiariausiu Auksinio trikampio maršrutu
Jei seniai svajojote aplankyti egzotiškąją indiją ir norite savo akimis pamatyti ir sava širdimi
pajusti šią šalį – atvykite, ieškokite ir atraskite! Įsileiskite Indijos ritmus bei spalvas ir patirkite
įdomių kelionės įspūdžių! Indija nepanaši į nieką kitą!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–KIJEVAS–DELIS
2 DIENA. DELIS (P, V)

Atskridę į Delį, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. Ekskursija po Senąjį ir
Naująjį Delį. Toks pasidalijimas – tai islamiškosios ir
britiškosios Indijos tradicijų takoskyra. Naujojo Delio
gyventojai stengiasi gyventi pagal XXI a. standartus, tačiau nepamiršta ir senųjų tradicijų. Panirsite
į niekada nesibaigiantį spalvų ir kvapų sūkurį, laviruosite gatvių chaose, ragausite aštrių indų virtuvės patiekalų. Pailsėję vyksite į ekskursiją po Naująjį
Delį. Važiuosite pro Indijos vartus, Prezidento rūmus ir dabartinę prezidento rezidenciją, parlamentą. Sustosite apžiūrėti Kutbo minareto ir šalia esančios archeologinės zonos bei UNESCO saugomo
Humajuno mauzoliejaus. Grožėsitės hinduizmo deivės Lakšmės Narajanos šventykla.
Kutbo minaretas, kurio architektūra atspindi
islamo ir hinduizmo stiliaus darną, bei UNESCO
objektas – Humajuno mauzoliejus.

3 DIENA. DELIS–DŽAIPURAS (P)

Džaipuras – Radžastano valstijos sostinė, dar vadinama spalvingiausio Indijos regiono rožiniu miestu. Šimtmečius jis buvo žinomas kaip brangakmenių
sostinė, o jo juvelyrai iki šiol konkuruoja su Honkongo
ir Bankoko meistrais. Atvažiavę vyksite į Maharadžų
rūmus popietinės arbatėlės. Susipažinsite su Indijos
istoriniu paveldu ir išgirsite pasakojimų apie maharadžų laikus. Vakare apsilankysite Birla Mandiros
šventykloje ir dalyvausite religinėje ceremonijoje,
pasivaikščiosite senojo Džaipuro gatvėmis, užsuksite
į vietinį turgų, juvelyrinių dirbinių, sarių ir šilkų parduotuves.

4 DIENA. DŽAIPURAS (P)

Šiandien jūsų laukia visos dienos ekskursija po
Džaipurą. Pirmasis objektas – XVI a. Gintaro fortas.
Įdomu, kad su gintaru jis neturi nieko bendra ir labiausiai atitinka Šachrazados pasakų sukurtą Indijos
maharadžų vaizdinį. Tai gynybiniai rūmai, kuriuose
ilgą laiką buvo įsikūrusi ir karališkoji šeima. Džaipuro
senamiestį garsina Vėjo rūmai. Pro jų mažus langelius karališkos kilmės ponios stebėdavo vietos žmonių gyvenimą neslėpdamos veido po apdangalu. Juos
apžiūrėsite iš tolo. Vyksite ir į garsiausią senovės
Indijos observatoriją Jantar Mantar.
Džaipuras – vienas Auksinio trikampio
maršruto perlų – pasitiks rožine svetingumo
spalva. Pasakiškasis Gintaro fortas, UNESCO
objektas.

5 DIENA. DŽAIPURAS–FATEHPUR SIKRIS–
AGRA (P, V)

Keliaudami į Agrą užsuksite į istorinį miestą Fatehpur
Sikrį. Čia imperijos sostinę įkūrė ir rūmus XVI a. pab.
pastatė Didžiųjų Mogolų imperatorius Akbaras.
Mogolai buvo ne tik puikūs imperijos valdovai. Agroje
ir jos apylinkėse jie sukūrė ir nuostabiausių architektūros stebuklų. Didžiausias Mogolų šedevras –
Tadž Mahalas, kuriame susipynę persų, indų, turkų
ir islamo architektūros elementai. Garsiausia Tadž
Mahalo vieta – baltojo marmuro mauzoliejus, kurį
Mogolų imperatorius Džahanas pastatė savo žmonos Mumtaz Mahal garbei. Atvykę į Agrą lankysitės
ajurvedos centre, kur jūsų lauks ajurvedinio masažo
malonumai.
Amžinos meilės mylimai moteriai, karališkos
valdžios ir tūkstančių žmonių rankų sukurtas
architektūros šedevras – baltasis Tadž Mahalo
mauzoliejus.

6 DIENA. AGRA (P, V)

Rytą pradėję joga su jogos guru, vėliau aplankysite
Tadž Mahalą, raibuliuojantį įvairiausių spalvų akmenimis. Jį lanko ne tik užsienio turistai, jis vilioja ir vietinius indus, kurie ištisomis šeimomis plūsta į mauzoliejų. Vyksite į nuo 1983 m. UNESCO saugomą
Agros fortą. Ši vieta labai reikšminga architektūros
istorijai, nes atskleidžia įdomią hinduizmo ir islamo
sintezę. Vakare – maisto gaminimo pamoka svetingoje indų šeimoje.
Du UNESCO objektai: Tadž Mahalas ir Agros
fortas. Nematęs Tadž Mahalo negali sakyti, kad
matei Indiją. Pastatytas XVII a. vid. šis dramblio
kaulo ir marmuro stebuklas yra įtrauktas į
Naujųjų pasaulio stebuklų sąrašą.

7 DIENA. AGRA–DELIS (P, V)

Grįžę į Delį apžiūrėsite Senąjį Delį. Čia stūksantis
Raudonasis fortas (UNESCO objektas) yra vienas
garsiausių mogolų stiliaus architektūros pavyzdžių.
Pravažiuosite šį fortą, Džami Masdžido mečetę – vieną didžiausių mečečių Azijoje, matysite kitas Senojo
Delio šventyklas, pasivaikščiosite po turgų Sidabro
gatvėje, kur sukasi vietinių gyventojų kasdienybė.
Parduotuvėlės, gatvės, pilnos žmonių, karvių, rikšų,
kvapų, nukels jus kelis šimtmečius atgal.

8 DIENA. DELIS–KIJEVAS–VILNIUS (P)

Atsisveikinsite su Indija ir ankstyvą rytą vyksite į oro
uostą. Skrydis Delis–Kijevas–Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

8

Kelionė trunka 8 dienas

DŽAIPURAS

DELIS

FATEHPUR SIKRIS

AGRA

KELIONĖJE:

• Auksinio trikampio maršrutas
• Skirtingi Indijos pasididžiavimo objektai: Delis,
Džaipuras ir Tadž Mahalo šedevras
• Popietinė arbatėlė istorinio paveldo
Maharadžų rūmuose
• Prisilietimas prie tradicinės virtuvės – vakaras
gaminant maistą svetingoje indų šeimoje
• Jogos užsiėmimai su guru

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 14–21 d.;
2020 m. balandžio 3–10 d.;
2020 m. spalio 23–30 d.

KELIONĖS KAINOS:

nuo 900 EUR + , kai vykstama vasario ir
balandžio mėnesiais
nuo 950 EUR + , kai vykstama spalio mėnesį
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 4 ir 5 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai,
7 vakarienės;
• angliškai arba rusiškai kalbančio gido
paslaugos pažintinio turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Indiją ir atgal (nuo 465 EUR);
• Indijos viza ir formalumų sutvarkymas
elektroniniu būdu;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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I n di j a

Auksinis trikampis ir sveikatinimo programa
ajurvedos centre Keraloje
Šioje magiškoje ir paslaptingoje šalyje susipina romantika ir avantiūros, nerūpestingumas ir
atsipalaidavimas, priverčiantys pasinerti į apmąstymus ir atsakymo į amžinuosius klausimus
apie gyvenimo prasmę paieškas. Čia įgytos žinios ir įspūdžiai praturtins kiekvieną asmenybę
ir leis į save pažvelgti kiek kitaip.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–DELIS
2 DIENA. DELIS (P, V)

Atskridę į Delį, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. Miestas dabartinėje vietoje
kūrėsi aštuonis kartus ir vis kiek kitur. Todėl Delyje
yra net aštuoni senamiesčiai! Senasis Delis – priešpaskutinis, Naujasis Delis – paskutinis. Ekskursija po
Senąjį ir Naująjį Delį. Panirsite į niekada nesibaigiantį spalvų ir kvapų sūkurį, laviruosite gatvių chaose,
ragausite aštrių indų virtuvės patiekalų. Važiuosite
pro Naujojo Delio Indijos vartus – Indijos triumfo
arką, Prezidento rūmus ir dabartinę rezidenciją, parlamentą. Sustosite apžiūrėti Kutbo minareto, šalia
esančios archeologinės zonos ir Humajuno mauzoliejaus (UNESCO paminklas). Pasigrožėsite Lakšmės
Narajanos šventykla.

3 DIENA. DELIS–DŽAIPURAS (P, V)

Džaipuras – spalvingiausias Radžastano rožinis miestas, taip vadinamas dėl senamiesčio pastatų spalvos.
Šimtmečius miestas buvo žinomas kaip brangakmenių sostinė. Net ir dabar čia apdorojama šimtai kilogramų brangakmenių, iš jų gaminami nuostabūs
dirbiniai. Atvažiavę vyksite į Maharadžų rūmus popietinės arbatėlės. Susipažinsite su Indijos istoriniu
paveldu ir išgirsite pasakojimų apie maharadžų laikus. Vakare apsilankysite Birla Mandiros šventykloje
ir dalyvausite religinėje ceremonijoje, pasivaikščiosite senojo Džaipuro gatvėmis, užsuksite į vietinį turgų.

4 DIENA. DŽAIPURAS (P, V)

Visos dienos ekskursija po Džaipurą. Pirmasis objektas – XVI a. Gintaro fortas. Įdomu tai, kad su gintaru jis neturi nieko bendra ir labiausiai atitinka
Šachrazados pasakų sukurtą Indijos maharadžų
vaizdinį. Tai gynybiniai rūmai, kuriuose ilgą laiką
buvo įsikūrusi ir karališkoji šeima. Iki šių dienų išlikusios puikios salės, dekoruotos veidrodžiais, raižiniais iš akmens, puikiais piešiniais. Džaipuro senamiestį garsina Vėjo rūmai, pro kurių mažus langelius
karališkos kilmės ponios stebėdavo vietos žmonių
gyvenimą neslėpdamos veido po apdangalu. Juos
apžiūrėsite iš tolo. Vyksite ir į garsiausią senovės
Indijos observatoriją Jantar Mantar. Jei liks laiko, po
Džaipuro senamiestį pasivažinėsite rikšomis.

5 DIENA. DŽAIPURAS–FATEHPUR SIKRIS–
AGRA (P, V)

Keliaudami į Agrą užsuksite į istorinį miestą Fatehpur
Sikrį. Čia imperijos sostinę įkūrė ir rūmus XVI a. pab.
pastatė Didžiųjų Mogolų imperatorius Akbaras.
Klestėjimo metais miestas buvo didesnis net už
Londoną. Mogolai buvo ne tik puikūs imperijos val-
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Nuo 2 keliautojų

15

Kelionė trunka 15 dienų

KELIONĖJE:

DŽAIPURAS

• Auksinio trikampio maršrutas
• Indijos pasididžiavimas: chaotiškasis Delis,
spalvingasis Džaipuras, įspūdingasis Tadž
Mahalas
• Jogos užsiėmimai su guru, vegetariškas
maistas ir lieknėjimo ypatumai
• Ajurveda Keraloje – atgaiva sielai ir kūnui
dovai. Agroje ir jos apylinkėse jie sukūrė nuostabiausių architektūros stebuklų. Didžiausias Mogolų
šedevras – Tadž Mahalas, o garsiausia jo vieta –
baltojo marmuro mauzoliejus. Mogolų imperatorius
Džahanas jį pastatė savo žmonos Mumtaz Mahal garbei. Šio šedevro statybos užtruko apie 22 metus, jį
statė 20 tūkst. žmonių. Nuo 1983 m. Tadž Mahalas
saugomas UNESCO. Apsilankysite ajurvedos centre,
kur jūsų lauks masažo malonumai. Vakare dalyvausite maisto gaminimo pamokoje svetingoje indų šeimoje. Šeimininkai supažindins su vegetariško maisto
kultūra.

6 DIENA. AGRA–DELIS (P, V)

Rytą pradėsite joga su jogos guru. Aplankysite Tadž
Mahalą. Didelė baltojo mauzoliejaus marmuro sienų dalis išpuošta pusbrangiais akmenimis, kuriuose atsispindi saulė ir šalia tekančios upės raibuliavimas. Tadž Mahalą lanko net tik užsienio turistai,
bet ir vietiniai indai, kurie ištisomis šeimomis plūsta
į mauzoliejų. Ekskursiją tęsite nuo 1983 m. UNESCO
saugomame Agros forte. Vieta labai reikšminga architektūros istorijai, nes atskleidžia hinduizmo ir islamo sintezę. Išvyksite į Delį.

DELIS
AGRA
FATEHPUR
SIKRIS

Arabijos
jūra

TIRUVANANTAPURAMAS

Bengalijos
įlanka

KELIONĖS DATOS:

2020 m. balandis–lapkritis (pagal pasirinkimą)

KELIONĖS KAINOS:

1 699 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai;
1 599 EUR + , kai vyksta 4–6 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

7 dienų pančakarmos ajurvedinis gydymas.

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 6 nakvynės 4 viešbučiuose, 1 nakvynė
Delyje, 7 nakvynės ajurvedos centre Keraloje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 5 pusryčiai,
5 vakarienės; ajurvedinio gydymo metu
vegetariškas maistas 3 kartus per dieną;
• maisto gaminimo pamoka indų šeimoje ir
arbatėlė Maharadžos rūmuose;
• Keraloje gydytojo konsultacijos, ajurvedos
procedūros, individualaus meniu sudarymas;
• angliškai arba rusiškai kalbančio gido
paslaugos pažintinio turo metu.

14 DIENA. TIRUVANANTAPURAMAS–DELIS (P)

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

7 DIENA. DELIS–TIRUVANANTAPURAMAS–
AJURVEDOS CENTRAS (P, V)

Skrydis į Tiruvanantapuramą. Iš oro uosto pasieksite
ajurvedos kurortą, kuriame susipažinsite su gyvenimo mokslu ajurveda. Pagrindinis jos principas – atsižvelgti ne tik į fizinį kūną, bet ir stengtis atkurti kūno,
proto ir jausmų harmoniją. Ši natūrali ir alternatyvi
medicina padeda išlaikyti puikią sveikatą ir džiaugtis
visaverčio gyvenimo malonumais.

8–13 DIENOS. AJURVEDOS CENTRAS (P, Pi, V)

Skrydis į Delį.

15 DIENA. DELIS–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS
Skrydis Delis–Vilnius.

• lėktuvo bilietas į Indiją ir atgal;
• lėktuvo bilietas Delis–Tiruvanantapuramas–
Delis (~200 EUR);
• Indijos viza ir formalumų sutvarkymas
elektroniniu būdu;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Šri Lanka

Šri Lanka – tai sala Indijos vandenyne, dėl kontūrų vadinama „Indijos ašara“. Egzotiška gamta, vešli atogrąžų augalija, nacionaliniai parkai, arbatos plantacijos, 2 500 metų civilizacijų paminklai – abejingas nelieka nė vienas. Pasinerkite į iššūkių ir aromatų kupiną kelionę po vieną
gražiausių žemės kampelių.

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 10 dienų
Bengalijos
įlanka

DAMBULA

NEGOMBAS

PINAVELA

SIGIRIJA
MATALĖ
KANDIS
PERADENIJA

KOLOMBAS

NUVARA
ELIJA
Arabijos
jūra

KELIONĖJE:

1 DIENA. KOLOMBAS–NEGOMBAS (V)

Savarankiškai atvyksite į Kolombą, būsite pasitikti ir
nuvežti į viešbutį Negombe.

ornamentai, galėsite įsigyti puikių batikos dirbinių.
Vakarop atvyksite į Kandį. Čia galėsite pasilinksminti pramoginiame renginyje su nacionaliniais šokiais.

2 DIENA. NEGOMBAS–PINAVELA–DAMBULA
(P, V)

4 DIENA. KANDIS–PERADENIJA–NUVARA ELIJA
(P, V)

Po ankstyvų pusryčių vyksite į drambliukų našlaičių
prieglaudą Pinaveloje. Galėsite stebėti, kaip laukinės
gamtos apsaugos darbuotojai rūpinasi mažaisiais
našlaičiais, juos maitina, treniruoja, maudo greta
esančioje upėje. Pakeliui aplankysite Dambulą ir penkias uolose iškaltas šventyklas. Tai įspūdingos budistų šventyklos, kai kurios jų išliko dar nuo I a. pr. Kr.
Čia išvysite iki 150 Budos statulų ir įdomių freskų.

3 DIENA. DAMBULA–SIGIRIJA–MATALĖ–
KANDIS (P, V)

Anksti ryte kopsite į nepaprasto grožio Sigirijos
kalnų tvirtovę, į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktą architektūros paminklą Liūto uolą, pastatytą 500 m. karaliaus Kašypajos garbei. Nuo tvirtovės
atsiveria nuostabi panorama. Vėliau vyksite į Kandį.
Pakeliui aplankysite aromatais užburiantį prieskonių
sodą Matalėje. Galėsite pasigrožėti salos augalija,
įsigyti tradicinių prieskonių, įvairių žolelių, grožio terapijos priemonių. Lankysitės batikos manufaktūroje, stebėsite, kaip medžiagoje gimsta nepakartojami

Po pusryčių vyksite į vieną švenčiausių budistų vietų – Budos danties šventyklą (Dalada Maligawa). Prie
įėjimo būtinai nusipirkite gėlių ir, jas padėję švenčiausioje vietoje, palinkėkite sėkmės sau ir artimiesiems. Aplankysite karališkuosius Peradenijos botanikos sodus. Važiuosite į Nuvarą Eliją, Ceilono širdį.
Pakeliui aukštai kalnuose atsivers nuostabi arbatmedžių plantacijų panorama. Arbatos fabrike stebėsite,
kaip sudėtingai perdirbama arbata, paskanausite ir
įsigysite tikrosios Ceilono arbatos.

• Karaliaus garbei pastatyta Liūto uola Sigirijoje
• Aromatais svaiginantis Matalės prieskonių
sodas
• Harmonija ir ramybė arbatžolių laukuose

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS:

nuo 699 EUR + , kai vyksta 4 keliautojai;
nuo 769 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

Po pusryčių apžiūrėsite Mažąja Anglija vadinamą
Nuvara Elijos miestelį. Vėliau būsite nuvežti į viešbutį
prie Indijos vandenyno ir mėgausitės poilsiu.

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 5 nakvynės 3 viešbučiuose;
• 5 nakvynės 4 viešbutyje Jie Jie Beach arba
panašiame;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
9 vakarienės;
• angliškai kalbančio vairuotojo gido paslaugos
pažintinio turo metu (priemoka už rusiškai
kalbantį gidą 210 EUR).

6–9 DIENOS. POILSIS (P, V)

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

5 DIENA. NUVARA ELIJA–POILSIO VIEŠBUTIS
(P, V)

Poilsis prie Indijos vandenyno.

10 DIENA. KOLOMBAS (P)

Būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

• skrydis į Šri Lanką ir atgal (nuo 590 EUR);
• Šri Lankos viza (nuo 35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Šri Lanka

Viliojanti autentiškumu ir egzotika
Šri Lanka reiškia „nuostabioji sala“. Nuostabi ji visais atžvilgiais: ir egzotiška atogrąžų gamta,
ir prieskoniniais augalais, ir arbatmedžių plantacijomis, ir senovės civilizacijų paminklais, ir
nuoširdžiais vietiniais gyventojais, ir, žinoma, turkio melsvumo Indijos vandenynu...

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

12

Kelionė trunka 12 dienų

krokodilų, leopardų, daugiau nei 160 rūšių paukščių,
78 rūšių drugelių.
UNESCO objektas Sigirijos kalnų tvirtovė.

Bengalijos
įlanka

4 DIENA. DAMBULA–MATALĖ–KANDIS (P, V)

Po pusryčių vyksite į Kandį, o pakeliui pasivaikščiosite po Matalės prieskonių sodus, apžiūrėsite, kaip
auga pipirai ir kardamonai, kaip gaunamas cinamonas. Sužinosite, kaip panaudoti šias natūralias priemones. Batikos fabrikėlyje stebėsite, kaip kuriami
nuostabūs ornamentai. Atvykę į kalvų sostinę Kandį,
galėsite pasivažinėti tuktukais. Brangakmenių muziejuje sužinosite, kiek ir kokių brangiųjų akmenų
randama saloje. Vakare vyks pramoginis renginys su
nacionaliniais šokiais.
Vietinių brangakmenių įvairovė.

HABARANA
DAMBULA

MINERIJA
SIGIRIJA
MATALĖ
KANDIS

NEGOMBAS
KOLOMBAS

NUVARA ELIJA
ELA

Arabijos
jūra

GALĖ

5 DIENA. KANDIS–NUVARA ELIJA (P, V)

1 DIENA. KOLOMBAS–NEGOMBAS (V)

Atskridę į Kolombą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į Negombą, garsėjantį jūrų gėrybių patiekalais. Pasivaikščiokite miesteliu jau tapusio
žvejų kaimelio gatvėmis, užsukite į prieskonių sodus,
pasimėgaukite poilsiu prie vandenyno.

2 DIENA. NEGOMBAS–HABARANA–DAMBULA
(P, Pi, V)

Po pusryčių apsilankysite Habaranos kaimelyje.
Laiveliu plauksite po ežerą Hiriwadunna, iš kurio
atsiveria nuostabūs vaizdai. Pasivaikščiosite po ryžių laukus, įkopsite į namelį medyje, kuriame miega piemuo, saugantis pasėlius nuo laukinių gyvūnų. Daržovių lysvėse pamatysite, ką augina vietos
ūkininkai, o užsukę pas vietinius į namus pasivaišinsite tradiciniais pietumis. Stebėsite, kaip kokosų lapais dengiamas stogas, kaip rūšiuojami ryžiai.
Aplankysite Dambulą ir penkias uolose iškaltas šventyklas. Tai įspūdingos budistų šventyklos, kai kurios
jų išliko dar nuo I a. pr. Kr. Čia išvysite iki 150 Budos
statulų ir įdomių freskų.
Habaranos kaimelio gyvenimas.

3 DIENA. DAMBULA–SIGIRIJA–MINERIJA–
DAMBULA (P, V)

Po pusryčių kopsite į Sigirijos kalną, ant kurio V a.
buvo pastatyta tvirtovė. Paini istorija, daugybė laiptelių, baseinų ir kvapą gniaužianti panorama užkopus. Vėliau džipais leisitės į Minerijos nacionalinį
parką. Čia galima sutikti dramblių, buivolų, elnių ir
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Po pusryčių aplankysite vieną svarbiausių Šri Lankos
religinių objektų – Budos danties šventyklą. Prie įėjimo būtinai nusipirkite gėlių ir, jas padėję švenčiausioje vietoje, palinkėkite sėkmės sau ir artimiesiems.
Vėliau kilsite aukštyn, kol pajusite arbatos kvapą.
Rambodos arbatmedžių plantacijoje gausite krepšelį, į kurį turėsite sudėti nuskintus arbatmedžių lapus.
Sužinosite, kaip ir kokie lapeliai skinami, kiek per dieną jų turi priskinti vietiniai. Po šios pamokos apžiūrėsite Mažąja Anglija vadinamą Nuvara Elijos miestelį.
Kvapios arbatos skynimas savo rankomis.

6 DIENA. NUVARA ELIJA–ELA (P, V)

Po pusryčių traukiniu vyksite į Elą. Atvykę leisitės į
ekskursiją po Elą, pamatysite mažąjį Adomo kalną,
devynių arkų tiltą. Ela – viena gražiausių Šri Lankos
vietovių, kur kalnai nukloti smaragdine žaluma.
Devynių arkų tiltas.

KELIONĖJE:

• Habaranos kaimelio gyventojų kasdienybė
• Minerijos nacionalinio parko gyventojai:
drambliai, elniai, buivolai
• Darbas arbatmedžių plantacijoje
• Poilsis smėlio paplūdimiuose

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 8–19 d.;
2020 m. kovo 7–18 d.;
2020 m. spalio 24–lapkričio 4 d.

KELIONĖS KAINA

999 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

Ryte išvyksite į Galę – patį seniausią Šri Lankos uostą, kuris iki pastatant Kolombo uostą buvo ir pats
svarbiausias. Miestas dar garsėja savo nėriniais,
juodmedžių drožiniais ir brangakmenių pjaustymu
bei poliravimu. Vėliau būsite nuvežti į viešbutį prie
Indijos vandenyno ir mėgausitės poilsiu.
Įspūdingas Galės fortas.

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 11 nakvynių 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą:
11 pusryčių, 1 pietūs, 11 vakarienių;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

8–11 DIENOS. POILSIS (P, V)

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

7 DIENA. ELA–GALĖ–POILSIO VIEŠBUTIS (P, V)

Poilsis prie Indijos vandenyno.

12 DIENA. KOLOMBAS

Vyksite į oro uostą skrydžiui į Lietuvą.

• lėktuvo bilietas į Šri Lanką ir atgal
(nuo 590 EUR);
• Šri Lankos viza (35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

J ap o n i j a

6 dienos Tekančios Saulės šalyje
Greitieji traukiniai, aukštosios technologijos, nesustabdomas didmiesčių ritmas ir visai šalia –
senovinės šventyklos, Rytų išmintis, magiška gamta... Prisijunkite prie anglakalbių grupių ir
pabandykite įminti Japonijos paslaptis!
1 DIENA. TOKIJAS

Savarankiškai atvykę į Tokiją būsite pasitikti angliškai kalbančio atstovo ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. TOKIJAS

Ekskursija po Japonijos sostinę ir didžiausią šalies
miestą Tokiją. Tokijas – gausiausiai apgyvendintas
metropolis pasaulyje, garsėjantis tiek įspūdingais
moderniais, tiek senojo kultūrinio paveldo objektais.
Važiuodami matysite Japonijos Vyriausybės pastatą ir Imperatoriaus rūmus. Keliausite į garsųjį Tokijo
žuvų turgų Tsukiji, kuriame gyvenimas verda nuo pat
aušros. Čia galima pamatyti įvairiausių jūrų gėrybių
ir žuvų. Ypač daug dėmesio sulaukia garsusis tunų
aukcionas. Pakilsite į aukščiausią pastatą Japonijoje
televizijos bokštą „Sky Tree“ (634 m). Nuo 450 m
aukščio apžvalgos aikštelės galima išvysti viso Tokijo
panoramą. Aplankysite šventyklą Asakusa Kanon.
Tai seniausia (VII a.) budistinė, nepaprastai įspūdinga ir išskirtinio grožio šventovė, kurioje saugoma auksinė gailestingumo deivės Kanon statula. Į
šventyklą pateksite per Kaminarimon – „Griaustinio
vartus“ – tikrą šventyklos ir Tokijo miesto simbolį. Pasisėmę magiškos energijos senovinėje šventykloje, pateksite į seniausią Tokijuje prekybos gatvelę
Nakamise. Savarankiškai grįšite į viešbutį arba smagiai leisite laiką mieste.

toriaus rūmai. Pilies teritorijoje galima pasigrožėti
žavingu tradiciniu japoniškuoju sodu, kvapą gniaužia meistriškas teritorijos išdėstymas ir pateikimas.
Užsuksite į Kinkakudžio šventyklą dar vadinamą
Auksiniu paviljonu, nes du viršutiniai jos aukštai yra
visiškai paauksuoti. Pastato dizainas turėjo atspindėti aristokratiškas architektūros tendencijas, todėl kiekvienas aukštas yra vis kitokio architektūros
stiliaus. Pasivaikščiosite po komplekso teritoriją.
Matysite tvenkinį, kuriame saulėtomis dienomis atsispindi didingas auksu žibantis šventyklos fasadas.
Skirsite laiko Kioto imperatoriškiesiems rūmams. Po
pietų išvyksite į Narą – pirmąją nuolatinę Japonijos
sostinę, įkurtą 710 metais. 1880 m. įsteigtame
Naros parke apžiūrėsite kelias šventyklas: Todajo –
vieną garsiausių ir istoriškai svarbiausių Japonijos
šventyklų, žmonių itin mėgstamą Kasugos šventyklą
ir Kakufudži, užsuksite į Naros nacionalinį muziejų.
Nenustebkite parke išvydę laisvai vaikštinėjančių elnių, čia – jų namai.

5 DIENA. KIOTAS–TOKIJAS

Į Hakonę vyksite tik su rankiniu bagažu (pagrindinis
bagažas keliaus tiesiai į Kiotą). Keliausite link aukščiausio Japonijos kalno – Fudžio, supamo Penkių
Fudžio ežerų (Fudžigoko). Kalnas laikomas Japonijos
simboliu ir siekia net 3 776 metrus. Šis ugnikalnis
yra beveik tobulos formos, todėl jį itin mėgsta menininkai. Pastarąjį kartą jis išsiveržė 1708 m., tačiau
vis dar yra aktyvus. Kalną supančių Penkių Fudžio
ežerų apylinkės yra puiki vieta kalnui stebėti ir pradėti į jį kopti. Ši ežeringa vietovė žinoma kaip populiari iškylų, žygių, stovyklaviečių vieta, kurioje yra
daugybė karštųjų versmių. Pakilsite iki penktosios
aikštelės, kuri yra 2 300 m aukštyje. Leisitės į trumpą kruizą Ašio ežeru ir po to lynų keliu pasikelsite į
Komagatako kalno viršūnę. Po ekskursijos savarankiškai keliausite traukiniu iš Odavaros į Kiotą.

Ryte laisvu laiku, prieš išvykdami iš Kioto, turėsite
galimybę pasivaikščioti po Giono kvartalą – geišų
rajoną, kuriame vakarais galima išvysti į savo arbatos namelius skubančias geišas ir jų mokines maiko.
Kvartalo puošmena – seniausias Japonijoje kabukio
teatras. Beje, Gione buvo filmuojamas ir garsusis filmas „Geišos išpažintis“. Galėsite užsukti į Kiyomizu
(Tyrojo vandens) šventyklą. Tai viena garsiausių
Japonijos šventyklų, įkurta 780 metais, o šiuo metu
saugoma UNESCO. Jos įžymybė – šventasis Budos
akmuo, o pagrindinis traukos objektas – medinis
balkonas, nuo kurio matyti Kioto miesto panorama
ir prie šventyklos esančių klevų bei sakurų miškas,
kiekvieną pavasarį ir rudenį nusidažantis ryškiomis
spalvomis. Prie pagrindinės menės šniokšiančio krioklio Otowa vanduo teka trimis srovelėmis. Lankytojai
gali atsigerti šio vandens iš prie ilgų lazdų pritvirtintų puodelių. Tikima, kad kiekviena srovelė suteikia
geriančiajam skirtingą naudą. Jos atskirai žada ilgą
gyvenimą, sėkmę mokantis ir laimingą meilę. Tačiau
gerti iš visų trijų srovių laikoma godžiu ir nemandagiu poelgiu. Turėsite progą sudalyvauti autentiškoje
arbatos ceremonijoje. Tokijuje būsite pasitikti ir vyksite į viešbutį.

4 DIENA. KIOTAS–NARA–KIOTAS (Pi)

6 DIENA. TOKIJAS–ORO UOSTAS

3 DIENA. TOKIJAS–HAKONĖ–FUDŽIO KALNAS–
KIOTAS (Pi)

Ekskursijos po Kiotą metu aplankysite UNESCO saugomą Nijo pilį, ilgus metus naudotą kaip impera-

Skrydis Tokijas–Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Nuo 2 keliautojų

6

Kelionė trunka 6 dienas

Japonijos
jūra

FUDŽIO
KALNAS
KIOTAS

NARA

TOKIJAS

HAKONĖ
Ramusis
vandenynas

KELIONĖJE:

• Milžiniškas metropolis Tokijas
• Vaizdingasis Fudžis ir jo apylinkės
• Kioto žavesys ir spindinčios šventyklos

KELIONĖS DATOS*:

tik pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais
* Galimi išvykimo datų pasikeitimai dėl šventinių
dienų, olimpinių žaidynių ar kitų įvykių.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 599 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• transportas ir traukinio bilietas;
• 5 nakvynės standartinės klasės viešbučiuose;
• ekskursija pagal kelionės programą;
• maitinimas pagal programą: 2 pietūs;
• vairuotojų paslaugos;
• arbatpinigiai;
• 1 vienetas bagažo asmeniui viso turo metu;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Tokiją ir atgal;
• pagrindinio bagažo iki 20 kg pervežimas
traukiniu iš Tokijo į Kiotą;
• bilietai į Tokijo bokštą „Sky Tree“
(apie 2 060 JPY);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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J ap o n i j a

Paslaptingas, savitas ir
nepakartojamas pasaulis
Japonija, išsaugojusi keistą archajiškų tradicijų rinkinį, yra, ko gero, pati moderniausia pasaulio valstybė. Jos žmonės nuo amžių glūdumos iki pat šių dienų sugeba būti nuoširdūs, pasitikėti aplinkiniais ir atvykėliais, nes jiems duotas žodis prilygsta garbės kodeksui. Tad leiskitės į kelionę ir pažinkite!
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
TOKIJAS
2 DIENA. TOKIJAS

Atskridę sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus, būsite pasitikti asistento ir vyksite į viešbutį. Tokijas – Japonijos sostinė ir didžiausias šalies
miestas. Tai gausiausiai apgyvendintas metropolis
pasaulyje, garsėjantis tiek įspūdingais moderniais,
tiek senojo kultūrinio paveldo objektais. Miestas iki
1868 m. buvo vadinamas Edu, tačiau, Japonijai atsivėrus išoriniam pasauliui ir imperatoriui persikėlus iš
Kioto, jis tapo naująja sostine ir gavo Tokijo – „Rytų
sostinės“ – vardą.

3 DIENA. TOKIJAS (P)

Apžvalginė ekskursija po Tokiją. Aplankysite seniausią (VII a.) nepaprastai įspūdingą ir išskirtinio
grožio šventyklą Asakusa Kanon. Į ją įeinama pro
Kaminarimon – „Griaustinio vartus“ – tikrą šventyklos ir Tokijo miesto simbolį. Pasisėmę magiškos
energijos, pateksite į šiuolaikinės Japonijos rojų –
Akihabaros rajoną. Vieta garsi dėl daugybės joje įsikūrusių elektronikos parduotuvių, animė ir mangos
centrų, populiarių kavinukių. Pajutę tikrą šurmulį,
aplankysite Tokijo TV bokštą „Sky Tree“ ir Šibujos
sankryžą. Užsuksite į Imperatoriškųjų rūmų rytinį
sodą ir Ginzą – vieną brangiausių Tokijo rajonų.

4 DIENA. TOKIJAS–KANADZAVA (P)

Savarankiškai greituoju traukiniu išvyksite į
Kanadzavą – miestą, kuris iki šiol gali didžiuotis išsaugotu kultūriniu paveldu ir ypatingo architektūrinio stiliaus namais ilgais ir siaurais fasadais.
Aplankysite Kanadzavos pilį ir Kenroku, arba „Šešių
tobulybių“, sodus – bene patraukliausią Kanadzavos
vietą. Pasisėmę dvasinės energijos, turėsite galimybę pasimėgauti šviežiais sušiais ar jūrų gėrybėmis Omicho turguje ir susipažinti su dar viena tik
Japonijai būdinga realija – geišomis. Kanadzavoje
veikia žinomas geišų kvartalas Higaši Čajagai, kur
čajos restoranuose svečius vis dar linksmina geišos.
Japonija neįsivaizduojama ir be samurajų, tad būtinai
užsukite į šių senovės karių kvartalą Nagamači.

5 DIENA. KANADZAVA–TAKAJAMA–ŠIRAKAVA–
KANADZAVA (P)

Takajama – nedidelis, tradicinį japonišką žavesį išsaugojęs miestas. Pažintį su juo pradėsite nuo istorinio centro. Vienas svarbiausių istorinių objektų –
Takajamos Džinja namas, kuriame buvo priimami
svarbiausi sprendimai ir sutinkami garbingiausi svečiai. Miesto senamiestyje galima išvysti nuo Edo laikotarpio išlikusių namų gatves, kai miestas klestėjo
kaip turtingų pirklių buveinė. Užsuksite į Širakavą,
garsią UNESCO saugomais gasčio dzukuri architektūros stiliaus namais.
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6 DIENA. KANADZAVA–KIOTAS (P)

Keliausite į Kiotą – daugiau kaip 1 000 metų klestėjusią imperatoriškąją sostinę. Nuo 1994 m. miesto senamiestį saugo UNESCO. Aplankysite 780 m.
įkurtą Kiyomizu (Tyrojo vandens) šventyklą. Matysite
prie pagrindinės menės šniokščiantį Otowos krioklį,
kurio vanduo teka trimis srovelėmis, o lankytojai gali
iš jo atsigerti. Turėsite galimybę pasivaikščioti po
Giono rajoną ir apžiūrėti Kinkakudžį (Auksinį paviljoną), kurio viršutiniai du aukštai yra visiškai paauksuoti. Lankysitės Arashiyamoje – gamtos, mažų jaukių gatvelių, pasislėpusių šventyklėlių bei bambukų
giraitės vietovėje.

Nuo 4 keliautojų

9

Kelionė trunka 9 dienas

Japonijos
jūra

KANADZAVA
TAKAJAMA
ŠIRAKAVA
KIOTAS

NARA
Ramusis
vandenynas

7 DIENA. KIOTAS (P)

Fushimi Inari – svarbi šintoistų šventykla, garsi tūkstančiais raudonų tori vartų. Aplankysite Nijo pilį –
buvusią imperatoriaus rezidenciją ir nuostabiai sutvarkytą ją supančią teritoriją. Apžiūrėsite 1164 m.
Sandžiusangendo šventyklą, garsią 1 001 deivės
Kanon statula (XII–XIII a.), ir sudalyvausite autentiškoje arbatos gėrimo ceremonijoje. Galėsite savarankiškai pasivaikščioti po Gioną – patį garsiausią Kioto
geišų kvartalą, kuriame buvo nufilmuotas garsusis
filmas „Geišos išpažintis“.

8 DIENA. KIOTAS–NARA–KIOTAS (P)

Šios dienos tikslas Nara – pirmoji nuolatinė Japonijos
sostinė (710 m.). Ekskursija po miestą pėsčiomis.
1880 m. įsteigtame Naros parke yra kelios šventyklos (Todajo, Kasugos ir Kakufudži), veikia Naros
nacionalinis muziejus. Parke matysite šimtus laisvai
vaikštinėjančių elnių, laikomų šintoistų dievybių pasiuntiniais. Užsuksite į Todajo šventyklą (752 m.).
Pagrindinė jos menė – didžiausias pasaulyje medinis
pastatas, kuriame yra milžiniška 15 m aukščio Budos
statula. Apžiūrėsite Kasugos šventyklą, įkurtą tuo
pačiu metu kaip ir sostinė ir garsią bronziniais žibintais, uždegamais tik du kartus per metus.

9 DIENA. KIOTAS–TOKIJAS–
TOKIJO ORO UOSTAS (P)

Traukiniu važiuosite į Tokiją, kur persėdę į kitą traukinį vyksite į oro uostą. Skrydis į Vilnių.

TOKIJAS

KELIONĖJE:

• Viskas, ką galite rasti tik Japonijoje: geišos,
samurajai ir... animė
• Japoniškieji sodai ir arbatos ceremonija
• Daugybė šventyklų – išsaugotos, išpuoštos,
užburiančios
• Akistata su dievybių pasiuntiniais elniais

KELIONĖS DATOS:

2020 m. kovas–lapkritis

KELIONĖS KAINOS:

nuo 2 899 EUR + , kai vykstama
kovo–balandžio ir lapkričio mėn.
ir vyksta 6 keliautojai;
nuo 2 799 EUR* + , kai vykstama
gegužės–spalio mėn. ir vyksta 6 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
nuo 3 699 EUR + , kai vykstama
kovo–balandžio ir lapkričio mėn.
ir vyksta 4 keliautojai;
nuo 3 599 EUR* + , kai vykstama
gegužės–spalio mėn. ir vyksta 4 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Kaina negalioja gegužės švenčių ir olimpiados
laikotarpiu.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai;
• rusiškai arba angliškai kalbančių gidų pagal
pasirinkimą paslaugos;
• traukinių bilietai.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Pietų Korėja

Rytinės rasos šalyje
Korėja, pasipuošusi vaizdinga gamta, kalnais, įspūdingais paplūdimiais ir upėmis, išsaugojusi turtingą kultūrinį ir istorinį paveldą, yra viena įdomiausių Pietryčių Azijos turistinių šalių.
Atraskite ją ir mes esame tikri – norėsite čia grįžti vėl...
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
SEULAS
2 DIENA. SEULAS (Pi)

Atskridę sutvarkysite formalumus ir pradėsite pažintį su miestu. Apžiūrėsite Gwanghwamuno aikštę, matysite grakščios architektūros Gjongboko rūmus su įspūdingais vartais ir sodais. Apsilankysite
Nacionaliniame liaudies muziejuje. Pasivaikščiosite
po unikalų Insadongo rajoną ir kvartalą Bukhon
Hanok, tikriausiai geriausiai saugantį Seulo paslaptį.
Bukhon Hanok – tarsi gyvas 600 metų vaizdą
išsaugojęs muziejus.

3 DIENA. SEULAS (P, Pi)

Nacionaliniame Jongino kaime, netoli Seulo, išbandysite įvairius amatus, stebėsite inscenizaciją – vestuves, kovos menus ant arklių ar nongako. Mokysitės
gaminti kimčius, pasimatuosite tradicinį korėjietišką
drabužį ir apsilankysite turguje.

4 DIENA. SEULAS–DEMILITARIZUOTA ZONA
(DMZ)–SEULAS (P, V)

Iš Imjingako autobusu su kitais turistais vyksite į
DMZ, skiriančią Pietų ir Šiaurės Korėjas. Šalių santykiai išlieka įtempti, todėl pasienį saugo tūkstančių
karių daliniai. Aplankysite Trečiąjį tunelį, keliausite į
Doros apžvalgos aikštelę, užsuksite į Ženšenio centrą ir grįšite į Seulą. Vakarienė – tikra korėjietiška
šventė.
Vienas labiausiai saugomų pasienio ruožų
pasaulyje – Korėjos DMZ.

5 DIENA. SEULAS–SORAKSANAS (P, Pi)

UNESCO saugomas Soraksano nacionalinis parkas –
raižytų viršūnių, fantastiškų uolų, krioklių ir vaizdingų
slėnių vietovė. Keltuvu kilsite į Gwongeumseongo viršukalnę ir čia esančią tvirtovę. Atrasite Sinheungsą,
svarbiausią ir seniausią VII a. Korėjos dzenbudistų
šventyklą. Keliausite į Sokčo miestelį ir užsuksite į
Daepo žuvų turgų.
Visais metų laikais pribloškiantis Soraksano
parkas.

6 DIENA. SORAKSANAS–ANDONGAS (P, Pi)

Andongas – istorinė Konfucijaus mokymo citadelė. Apsilankysite Hahės etnografiniame kaime, kuris
ypač išgarsėjo po karalienės Elžbietos II vizito 1999
metais. Andongo Hahės kaukių muziejuje, kuris, kaip
ir kaimas, saugomas UNESCO, susipažinsite su senoviniu Korėjos liaudies menu kaukių gaminimu, pabandysite patys pasigaminti kaukę.
Tradicinių kaukių magija.

7 DIENA. ANDONGAS–HEINSOS ŠVENTYKLA
(P, Pi, V)

Keliausite į kalnuotą Pietų Gjongsango provinciją, kur
įsikūrusi didingoji IX a. Heinsos šventykla. Čia esančiame XV a. keturių saugyklų komplekse Džangjog
Pandžone saugoma Korėjos Tripitaka – seniausias
pasaulyje budistinio kanono sutrų rinkinys (UNESCO
objektai). Vienai nakčiai apsistosite vienuolyne.
Viena naktis vienuolyne – unikalūs potyriai ir
neįkainojama patirtis.

8 DIENA. HEINSOS ŠVENTYKLA–GJONGDŽU
(P, Pi)

Po „Yebul“ ceremonijos, kuria prasideda šventyklos
diena, apžiūrėsite vienuolyną. Vyksite į Gjongdžu,
senąją Šilos karalystės sostinę. Aplankysite UNESCO
saugomas vietoves Sokguramo grotą ir Bulguksos
šventyklą, taip pat Cheomseongdae – seniausią pasaulyje žinomą observatoriją. Gjongdžu nacionaliniame muziejuje matysite tūkstančius vertybių.
Amžių paslaptis saugantis Gjongdžu – muziejus
be sienų.

9 DIENA. GJONGDŽU–PUSANAS (P, Pi)

Pusanas – antras pagal dydį Korėjos miestas, pramonės bei prekybos centras. Apsilankysite daugiau nei 600 m. mistinėje šventykloje Haedong
Yonggung. Matysite 7 420 m ilgio Pusano simbolį
Gwangandaegyo tiltą. Iš stiklinės Oryukdo apžvalgos platformos pasigrožėsite miesto greta vandenyno panorama.
Mistika apipinta šventykla Haedong Yonggung.

10 DIENA. PUSANAS–ČEDŽU SALA (P, Pi)

Skrydis į Čedžu – legendinio grožio salą. Atvykę pasigrožėsite lavos pakrantėmis, smėlio paplūdimiais ir
Geltonąja jūra, matysite Seongsano viršūnę ir kraterį
it milžinišką karūną iš 99 aštrių viršukalnių (UNESCO
objektas). Stebėsite trumpą profesionalių nardytojų
henjo pasirodymą, apžiūrėsite ilgiausią pasaulyje lavos tunelį (13,4 km).
Čedžu undinės – moterų jėgos ir
nepriklausomybės simbolis.

11 DIENA. ČEDŽU SALA–SEULAS (P, Pi)

Pasivaikščiosite po Huypjae paplūdimį, kurio smaragdinis vanduo bei juodos uolos išryškina ypatingą
smėlio spalvą. Apsilankę arbatos „Osulloc“ plantacijose, keliausite prie legendomis apipinto Sanbango
kalno. Sustosite prie Jusangjeolli – natūraliai susiformavusių vulkaninių stulpų. Nusileisite prie
Cheonjiyeon krioklio – bene vienintelio pasaulyje,
kurio vandenys krenta į jūrą. Skrydis į Seulą.
Pažintis su stebuklingos gamtos sala Čedžu.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų
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Kelionė trunka 12 dienų

Geltonoji
jūra

SORAKSANAS
SEULAS

Japonijos
jūra

ANDONGAS
GJONGDŽU

HEINSA

PUSANAS
ČEDŽU
SALA

12 DIENA. SEULAS–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)

Vyksite į tarptautinį Inčono oro uostą. Skrydis
Seulas–tarpinis oro uostas–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Išmanusis Seulas
• Demilitarizuota Šiaurės ir Pietų Korėjų zona
• Pribloškiantis gamtos grožis ir nacionalinės
kultūros paveldas
• Kulinarinė kimčių gaminimo pamoka
• Nakvynė ir meditacija budistų vienuolyne
• Nepaprastai sena istorija ir religinės tradicijos
• Korėjos brangakmenis – gražuolė Čedžu sala

KELIONĖS DATA

2020 m. balandžio 13–24 d.

KELIONĖS KAINA

1 979 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 10 nakvynių 3 viešbučiuose
(iš jų 1 svečių namuose, 1 vienuolyne);
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
9 pietūs, 2 vakarienės;
• vietinių skrydžių lėktuvo bilietai Pusanas–
Čedžu–Seulas;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu;
• lietuviškai kalbančio vadovo paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas Vilnius–Seulas–Vilnius
(nuo 670 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Filipinai

Harmonija su gamta
Suverkite kelionę iš salų, žydrų lagūnų, balto smėlio paplūdimių, tūkstančius metų puoselėjamų ryžių terasų, vietinių genčių amatų ir dirbinių, ugnikalnių, saldžiausių vaisių ir nuoširdžiausių vietinių gyventojų šypsenų!
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–MANILA
2 DIENA. MANILA

Atskridę į Manilą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.

3 DIENA. MANILA–BANAVĖ (Pi)

Išvyksite į Šiaurės Lusoną. Ši vieta labiausiai žinoma dėl įspūdingų ryžių terasų ir dar vadinama
Aštuntuoju pasaulio stebuklu. Banavės ryžių terasos įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip
Filipinų civilizacijos lopšys. Jų amžius siekia apie 2
tūkst. metų. Vėlyvą popietę atvyksite į Banavę, paprastą kalnų miestelį, iš visų pusių supamą raižytų
kalnų terasų. Nakvynė viešbutyje.
Aštuntasis pasaulio stebuklas, UNESCO
saugomos Banavės ryžių terasos.

8 DIENA. BOHOLIO SALA–SEBU SALA–
PALAVANO SALA (P, Pi)

Plauksite į Sebu salą, didžiausią Filipinų salyne, dažnai vadinamą Pietų Karaliene. Trumpos ekskursijos
po Sebu metu matysite pirmąją europiečių tvirtovę
San Pedro, Magalhãeso kryžių, žymintį krikščionybės Filipinuose pradžią, Santo Nino (Šv. Kūdikėlio)
baziliką, pastatytą toje vietoje, kur buvo rastas juodaodžio Kūdikėlio Jėzaus atvaizdas, Sebu paveldo
paminklą, skirtą dramatiškai Sebu istorijai, seniausią Filipinuose Kolono gatvę bei Yap-Sandiego senąjį namą – salos istorijos dalį. Po pietų vyksite į oro
uostą skrydžiui į Puerto Princesą, esančią Palavano
saloje.
Seno ir naujo sankirta Sebu saloje.

9 DIENA. PUERTO PRINCESA (P)

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų

14

Kelionė trunka 14 dienų

Filipinų
jūra

BANAVĖ

MANILA
PALAVANO
SALA
PUERTO
PRINCESA
EL NIDAS

KELIONĖJE:

Išbandysite spalvingus džipnius. Tai autobuso ir džipo hibridai, likę po Antrojo pasaulinio karo, tikras
filipiniečių pasididžiavimas. Susėdę į juos leisitės į
visos dienos išvyką po tūkstančius metų skaičiuojančias Banavės ryžių terasas ir vietinius kaimelius.
Aplankysite Banga-an kaimelį, įsikūrusį vaizdingame
terasų slėnyje.
Akistata su Banavės kasdienybe –
pribloškiantys vaizdai ir draugiški vietiniai.

5 DIENA. BANAVĖ–MANILA (P, Pi)

10–11 DIENA. EL NIDAS (P)

KELIONĖS DATA

Papusryčiavę pasigrožėsite kalnų panorama ir vyksite į Manilą. Pavakarę atvyksite į Manilą.

6 DIENA. MANILA–BOHOLIO SALA (P)

Vyksite į oro uostą ir skrisite į Boholį. Ši atogrąžų
sala vilioja ne tik Šokolado kalvomis, bet ir nuostabia
gamta, kalnais. Prie jos krantų nusidriekę koraliniai
rifai, o pačius krantus puošia balto smėlio paplūdimiai bei romantiškos įlankėlės, kurias mėgsta nardytojai. Atskridę vyksite į viešbutį. Laisvas laikas.

7 DIENA. BOHOLIO SALA (P, Pi)

Vyksite į Koreljos miestą ir apsilankysite Filipininių
ilgakulnių tyrimų ir plėtros centre, kuris veikia kaip
prieglobstis patiems mažiausiems pasaulio primatams. Filipininių ilgakulnių (Tarsius surichta) pasaulyje yra likę vos keli tūkstančiai ir beveik visi jie
glaudžiasi Boholyje. Apžiūrėsite seniausią šalyje iš
akmens pastatytą Baklojano bažnyčią, žmogaus užaugintą Bilaro raudonmedžių mišką, Šokolado kalvas – šalies geologinį stebuklą. Iš tolo kalvos atrodo
kaip triufeliai, keičiantys spalvą pagal metų laikus, ir
yra vadinami šokoladiniais dėl vasarą nurundančios
žolės.
Pažintis su mažiausiu pasaulyje primatu
filipininiu ilgakulniu ir tik akimis ragaujamos
Šokolado kalvos.
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Poilsis. Maudynės, nardymas, egzotiški turai valtimis
į negyvenamas salas, žygiai pėsčiomis, fotografavimasis, vietiniai patiekalai ir pribloškiantys saulėlydžiai.

12 DIENA. PALAVANO SALA–MANILA (P)

Skrisite į Manilą. Oro uoste būsite pasitikti gido ir važiuosite į viešbutį.

13–14 DIENOS. MANILA–TARPINIS ORO
UOSTAS–VILNIUS (P, Pi)

Ekskursija po sostinę – megapolį. Aplankysite pačiame Manilos centre esantį Rizalio parką, labai svarbų
Filipinų istorijai. Parkas pavadintas nacionalinio didvyrio dr. José Rizalio, kovojusio su ispanų kolonizatoriais, vardu. Užsuksite į miestą bastioną Intramurą,
kuris keturis šimtmečius valdant ispanams buvo prekybos, mokslo, valdžios ir religijos centras. Vyksite
į Santjago fortą – vieną žinomiausių miesto vietų,
apžiūrėsite Manilos katedrą istorinėje miesto dalyje,
Filipinų kultūros centro kompleksą ir užsuksite į prekybos centrą „Mall of Asia“. Vakare važiuosite į oro
uostą ir skrisite į Vilnių.
Manila – megapolis, saugantis istorinę atmintį.

BOHOLIO
SALA
Ramusis
vandenynas

Plaukimas požemine upe, kuri 2011 m. buvo įtraukta į Naujausių septynių pasaulio gamtos stebuklų
sąrašą. Tai viena ilgiausių požeminių upių pasaulyje, besitęsianti net 8,2 km, su didžiulėmis stalaktitų,
stalagmitų formacijomis, aukštais požeminiais tuneliais, kurie vietomis siekia net 65 metrus. Keliausite į
El Nidą, miestelį šiaurinėje salos dalyje (apie 5 val.).
Sakoma, kad tai gražiausių pasaulyje saulėlydžių
kraštas.
Naujos patirtys plaukiant požemine upe ir
kelionė į gražiausių saulėlydžių kraštą.

4 DIENA. BANAVĖ (P, Pi)

SEBU
SALA

• Kontrastingoji Filipinų sostinė Manila
• Garsiausios Banavės ryžių terasos – UNESCO
objektas
• Net trys Filipinų salos: Sebu, Boholis ir
Palavanas
• Įspūdingos kūgio pavidalo Šokolado kalvos
Boholio saloje
• Galimybė pamatyti unikalų į delną telpantį
gyvūną filipininį ilgakulnį
• Plaukimas požemine upe
2020 m. kovo 10–23 d.

KELIONĖS KAINA

1 799 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 11 nakvynių 3–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• kelto bilietas Boholis–Sebu;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
6 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos Maniloje ir
Boholyje, angliškai kalbančio gido paslaugos
Banavėje ir Palavane;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• tarptautiniai ir vietiniai lėktuvo bilietai
(~1100 EUR);
• Manilos oro uosto išvykimo mokestis
(~17 USD);
• vietinių skrydžių oro uostų mokesčiai (jei yra);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Indonezija

Archipelago paslaptys
Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

Jūsų laukia nepaprasta išvyka į tolimąjį Žemės vidurį pasisemti vaizdų, kvapų ir adrenalino.
Šalis nustebins etniniu bei kultūriniu paveldu, o gamtos įvairovė tiesiog sužavės: pajusite
ugnikalnių žemės pulsą, susipažinsite su vietinėmis gentimis ir unikaliomis jų tradicijomis,
akis į akį susitiksite su drakonais... Patikėkite, šios kelionės niekada nepamiršite.

20 Kelionė trunka 20 dienų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–DŽAKARTA
2 DIENA. DŽAKARTA

PANKALANBUŪNO
NACIONALINIS PARKAS

Atvykę į Džakartą – Indonezijos sostinę, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

3 DIENA. DŽAKARTA–PANKALANBUŪNO
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)

Vyksite į oro uostą ir skrisite į Centrinį Kalimantaną
(Borneo). Atvykus pervežimas į Kumajaus uostą –
vartus į Putingo Kyšulio nacionalinį parką, įkurtą
1982 metais. Indonezija didžiuojasi savo nacionaliniais parkais Sumatros ir Kalimantano salose. Čia
saugomi orangutanai – hominidų šeimos primatų
genties atstovai. Kaip ir gorilos bei šimpanzės, orangutanai priklauso didžiųjų beždžionių būriui. Tai didžiausi pasaulyje medžiuose gyvenantys gyvūnai, o
jų pavadinimas kilo nuo malajų kalbos žodžių, reiškiančių „miško žmogus“. Dabar pasaulyje išlikę vos
30 tūkst. orangutanų. Sumatroje suskaičiuojama
apie 7 tūkstančiai. Žinoma, jų būta kur kas daugiau,
tačiau kolonizatoriai kirto miškus, nepaisydami gamtos dėsnių, ir tuo pačiu naikino beždžionių populiaciją. Lietuvių kilmės pasaulinio garso antropologė,
žymiausia orangutanų tyrinėtoja Birutė Galdikas
1971 m. atvyko į Kalimantano (Indonezijai priklausanti Borneo salos dalis) Putingo Kyšulį ir čia įkūrė
Leakey stovyklą – orangutanų stebėjimo ir reabilitacijos centrą. Per daugybę metų šioje saloje sukauptą išskirtinę patirtį B. Galdikas aprašė savo knygoje „Rojaus atspindžiai“, kuri lietuvių kalba pasirodė
2011 metais. Laivu, kurį indoneziečiai vadina klotok,
pasieksite Tandjung Harapan, buvusį našlaičių orangutanų reabilitacijos centrą. Čia sustosite ir stebėsite orangutanus jų maitinimo metu. Pietūs laive. Po
pietų visiškoje ramybėje iš lėto plaukdami tyrinėsite
pakrantes ir stebėsite jų gyventojas ilganoses beždžiones, makakas ir daugybę paukščių.

4 DIENA. PUTINGO KYŠULIO NACIONALINIS
PARKAS (P, Pi)

Mediniu laivu plauksite aukštyn upe iki Leakey stovyklos. Po kelių valandų pasieksite stovyklą ir lydimi
patyrusio gido bei reindžerių keliausite heterogeniniais miškais, kur turėsite galimybę sutikti laukinių
orangutanų, gibonų, makakų. Po nesudėtingo žygio
grįšite į Leakey stovyklą, pietausite. Po pietų aplankysite stovykloje maitinamus ir prižiūrimus orangutanus. Laivu leisitės žemyn upe iki Kumajaus uosto ir
vyksite į Pankalanbuūną.

BOROBUDŪRAS

PANKALANBUŪNAS

DŽAJAPURA
OBIA

Javos jūra

MAKASARAS

VAMENA
Bandos jūra

SEMARANGAS

DŽAKARTA
DŽOKJAKARTA

BROMAS

PUTINGO
KYŠULIO
Indijos
NACIONALINIS
vandenynas
PARKAS

LABUANBALIS BADŽAS

DENPASARAS

KOMODAS

5 DIENA. PANKALANBUŪNAS–SEMARANGAS–
BOROBUDŪRAS–DŽOKJAKARTA (P, Pi)

Ankstyvas skrydis į Semarangą. Atvykę tęsite kelionę autobusu į Borobudūro šventyklą, užsuksite į
spalvingą vaivorykštės kaimelį Kampung Pelangi.
Vėliau jūsų lauks išskirtinė pažintis su paslaptinga
Borobudūro šventykla – senoviniu budistų architektūros šedevru, kuris iki 1814 m. buvo palaidotas po
ugnikalnio pelenais. Tai viena garsiausių budistinių
šventovių, pastatyta 300 m. anksčiau nei garsiosios
Kambodžos Angkoro šventyklos. Borobudūras, žvelgiant iš viršaus, primena milžinišką mandalą ir yra
trijų lygių, atspindinčių budistų visatos sampratą, o
jo terasas puošia 504 Budos statulos ir apie 3 tūkst.
bareljefų. Pasieksite Džokjakartą.
Milžiniška mandala Borobudūro šventykla,
UNESCO objektas.

6 DIENA. DŽOKJAKARTA (P,Pi)

Vyksite į ekskursiją. Džokjakarta – legendinis Javos
miestas, kultūros, meno ir aukštojo mokslo centras. Ekskursijos metu pamatysite „miestą mieste“ –
Sultono rūmus (Kraton), Vandens pilį, apsilankysite
paukščių, batikos dirbinių ir sidabro turguje, užsuksite į Džokjakartos priemiestį Kotagedę. Po pietų –
pažintis su UNESCO saugomu hinduistų kultūros paveldu Prambanano šventyklų kompleksu. Tai vienas
didžiausių senosios Javos architektūrinių paminklų,
pastatytas X amžiuje. Kadaise šį kompleksą sudarė
net 244 šventyklos, skirtos hinduistų dievų trejybei:
Brahmai, Višnui ir Šivai. Viena ispūdingiausių – centrinė Šivos šventykla. Nepaprastas kompleksas buvo
beveik visiškai sugriautas per 2006 m. vykusį žemės
drebėjimą. Prambanano šventyklos tapo trapios ir
pažeidžiamos, todėl ne į visas leidžiama įeiti.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖJE:

• Septynios salos: Java, Kalimantanas (Borneo),
Papua, Balis, Floresas, Rinča ir Komodas
• Bromo–Tengerio–Semeru ugnikalnių
nacionalinis parkas
• Garbanotieji žmonės papuasai
• Pasimatymas su Komodo drakonais

KELIONĖS DATA

2020 m. spalio 25–lapkričio 13 d.

KELIONĖS KAINA

2 990 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 12 nakvynių 3+ viešbučiuose pažintinio turo
metu;
• 1 nakvynė laive;
• 4 nakvynės 4 viešbutyje Balio saloje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 16 pusryčių,
9 pietūs, 2 vakarienės;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
•
•
•
•

lėktuvo bilietas į Indoneziją ir atgal (nuo 750 EUR);
vietiniai skrydžiai (nuo 550 EUR);
kitos įprastos kelionių išlaidos.
Pastaba: galimybė prailginti poilsį Balio saloje.
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10 DIENA. VAMENA–BALIEMO SLĖNIS–
VAMENA (P, Pi – sausas davinys)

Po pusryčių automobiliu išvyksite į vietovę Sogokmo,
esančią pietinėje Baliemo slėnio dalyje (kelionė truks
apie 1 val.). Iš ten leisitės į 4–5 val. trukmės žygį
pėsčiomis po Kurimos apylinkes. Gėrėsitės puikiu
kraštovaizdžiu, tyrinėsite ir žvalgysitės, kaip gyvena
dani genties žmonės. Matysite batatų ūkelius ir patirsite nuotykių jausmą, eidami kabančiais tiltais per
kunkuliuojančią Baliemo upę. Grįšite į Vameną.
Varginantis, bet nepamirštamas žygis
pėsčiomis.
Prambanano šventyklos – grakštus
architektūros šokis, UNESCO objektas.

7 DIENA. DŽOKJAKARTA–BROMAS (P)

Papusryčiavę traukiniu vaizdingu kraštovaizdžiu vyksite link Bromo ugnikalnio. Šiuo metu Indonezijoje
yra apie 150 veikiančių ugnikalnių. Vienas jų – aktyvus 2 329 m aukščio įspūdingasis Bromas.
Važiuodami matysite ugnikalnius, atogrąžų miškus,
ryžių laukus, kavamedžių, kakavmedžių ir prieskoninių augalų plantacijas, privačius ūkius.

8 DIENA. BROMAS–SURABAJA–MAKASARAS (P)

Anksti ryte visureigiais vyksite į Bromo–Tengerio–
Semeru ugnikalnių nacionalinį parką. Iš pradžių
važiuosite prie kalno Penanjakan pasitikti saulės.
Galėsite trumpai stabtelėti atsigerti arbatos ar kavos. Paskui vyksite per garsiąją Bromo ugnikalnio
smėlio jūrą prie Bromo kraterio. Norint pasiekti viršūnę, reikės įkopti 284 laiptelius. Jei nenorėsite kopti pėsčiomis, už papildomą mokestį bus galima joti
poniais. Apie 8 val. grįšite į viešbutį, papusryčiausite
ir išvyksite į Surabają. Skrydis Surabaja–Makasaras.
Tekančios saulės spinduliuose ir rūko sruogose
besimaudantis Bromo ugnikalnio katilas.

9 DIENA. MAKASARAS–DŽAJAPURA–VAMENA
(PAPUA)

Atvykę į Džajapuros oro uostą, persėsite ir skrisite į Vamenos miestelį, esantį Baliemo upės slėnyje.
Atrodo, kad miestas tiesiog patogiai įsitaisęs stūkso virš didžiojo Baliemo slėnio. Tik lėktuvu galima
pasiekti šią vietą, o iš čia pradėti pažintį su vietiniais papuasais, jų tradicijomis ir ritualais, lankysite
Sintama arba Aikima kaimelį. Papietavę aplankysite
turgų Jibama, kur vietiniai žmonės parduoda savo
dirbinius: vakariečio akims keistas penių apsaugas
(koteka), žolinius sijonus, strėles, ietis, akmeninius
kirvukus, lankus.
Akį traukiantis turgus Jibama ir netikėti
atradimai.
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11 DIENA. VAMENA–OBIA–VAMENA
(P, Pi – sausas davinys)

Vyksite į kaimelį Obia arba panašų, kur susitiksite su
dani genties atstovais ir stebėsite šimtmečiais nepakitusį jų gyvenimo būdą. Obia yra vienas iš nedaugelio kaimų, kur išlikusios senosios tradicijos bei ritualai. Čia nerasite nei elektros, nei kompiuterių. Dani
genties vyrai puošiasi įspūdingomis penių apsaugomis (koteka), moterys – žolių sijonėliais, drauge jie
ūkininkauja ir gyvena vadovaudamiesi šimtamečiais
papročiais. Dauguma tyrinėtojų ir keliautojų šį primityvų pasaulį vadina gyvenimu akmens amžiuje...
Pasigrožėsite galinga ir akmenuota Baliemo upe, vietinių kaimeliais, aptvertais medinėmis tvoromis be
vartų. Stebėsite karingus papuasų šokius ir kiaulės
skerdimo ceremoniją. Šie ritualai išlikę nuo seniausių
laikų, kai papuasai kariaudavo tarpusavyje dėl visai
rimtų priežasčių – žemės arba moterų ir kiaulių, kurios ir dabar yra didžiausias jų turtas.
Prisilietimas prie akmens amžiaus – pirmykštė
dani gentis ir jų gyvenimo būdas.

12 DIENA. VAMENA–DŽAJAPURA (P, Pi)

Važiuosite į oro uostą ir skrisite į Džajapurą. Tiesiai
iš oro uosto vyksite į ekskursiją po Sentanio ežerą,
užsuksite į salos kaimelį, kurio gyventojai įsikūrę nameliuose ant polių, lankysite turgų Hamadi.
Džajapura – vienas didžiausių salos miestų,
primenantis Rio de Žaneirą: žalios kalvos,
nusidriekusios palei vandenyną, namai
terasose – lyg favelos.

13 DIENA. DŽAJAPURA–DENPASARAS (P)
Skrydis į Denpasarą Balio saloje.

14 DIENA. BALIS–LABUANBADŽAS–KOMODAS
(P, Pi, V)

Iš Balio miesto Denpasaro skrisite į Labuanbadžą.
Kruizas su nakvyne mediniame laive (Phinisi ar panašiame) Komodo salos link. Komodo nacionalinis parkas užima apie 600,3 tūkst. ha, jam priklauso penkios pagrindinės salos: Komodas, Rinča, Padaras,
Motangas ir Kodė. Pakeliui sustosite Rinčos saloje.

Rinčos sala – tai dar viena vieta, kur gyvena garsieji
Komodo drakonai ir jų populiacija čia netgi gausesnė. Tiesa, Rinčoje šie driežai mažesni. Galėsite išbandyti paviršinį nardymą.
Gyvasis senojo pasaulio reliktas Komodo
drakonai ir akistata su jais.

15 DIENA. KOMODAS–ROŽINIS PAPLŪDIMYS–
RAJŲ TAŠKAS–LABUANBADŽAS (P, Pi)

Šiandien artimiau susipažinsite su garsiaisiais
Komodo drakonais – milžiniškais varanais, pačiais didžiausiais šiuo metu pasaulyje gyvenančiais driežais.
Komodo nacionaliniame parke pėsčiomis pasieksite Banungulungą, buvusią drakonų maitinimo vietą,
esančią apie 2,5 km nuo pakrantės. Pasivaikščiosite,
stebėdami driežus natūralioje aplinkoje. Nors žinomiausi parke yra Komodo drakonai, tačiau salose
gausu ir kitų gyvūnų: laukinių buivolų ir arklių, elnių,
šernų, įvairių gyvačių ir paukščių. Papietausite laive,
mėgausitės saule rožiniame laukiniame paplūdimyje,
pramogausite vandenyje.
Paviršinis nardymas Rajų taške ar rožiniame
laukiniame paplūdimyje.

16 DIENA. LABUANBADŽAS–DENPASARAS
(BALIS) (P)

Po pusryčių skrisite į Denpasarą. Poilsis Sanūro ar
kitame kurorte. Galimybė užsisakyti papildomų ekskursijų.

17–18 DIENOS. BALIS (P)

Poilsis Sanūro ar kitame kurorte. Galimybė užsisakyti
papildomų ekskursijų.

19–20 DIENOS. BALIS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–VILNIUS (P)

Laisvas laikas. Vyksite į oro uostą. Skrydis Balis–tarpiniai oro uostai–Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Indonezija
ir Balio sala

Nauji potyriai kultūrų kolekcininkams
ir poilsis saloje
Balis populiarus jau ne vieną dešimtmetį ir turistai vis dažniau trokšta aplankyti šią Rojų primenančią salą. Vis dėlto net ir jie neįstengė padaryti tiek, kiek rašytoja Elizabeth Gilbert. Jos
knyga „Valgyk. Melskis. Mylėk“, o dar labiau – pagal šį romaną pastatytas kino filmas su žaviąja Julia Roberts Baliui suteikė romantiško patrauklumo ir priviliojo dar daugiau keliautojų.
1 DIENA. DENPASARAS (BALIS)–UBUDAS

Atskridę į Denpasarą, būsite pasitikti gido ir vyksite į Ubudą. Vietovė, apsupta ryžių terasų, yra vienas
svarbiausių traukos objektų centriniame Balyje. Tai
kultūrinio turizmo centras, kur galima išvysti nuostabius šokių ir muzikos pasirodymus, pasigrožėti
rankdarbiais, šventyklomis ir pasimėgauti daug kitų
grožybių.

2 DIENA. UBUDO MENAI, BARONGO ŠOKIAI,
UGNIKALNIŲ VIRŠUKALNĖS (P, Pi)

Anksti ryte išvyksite iš viešbučio žiūrėti barongo šokių ir muzikos mitologinio spektaklio. Važiuodami
Batūro ugnikalnio link, užsuksite į Ubudo menininkų dirbtuves ir Goa Gojah – garsiąją Dramblių olą,
nuo kurios atsiveria Petanu upė. Aplankysite ekologinę kavos plantaciją. Ekskursiją baigsite Ubudo beždžionių miške. Čia, nedidelėje vietovėje, gyvena apie
125 balietiškas makakas, dar žinomas kaip ilgauodegės makakos. Trys miške stūksančios šventyklos pastatytos XIV a. vid.: mirusiųjų šventykla Pura Dalem
Agung, šventoji maudynių šventykla ir greta kapinių
iškilusi Pura Prajapati. Balio hinduizmo religijoje beždžionės turi dvejopą simboliką: jos gali atstovauti
tiek gėriui, tiek blogiui, todėl vietiniai šiuos gyvūnus
ir myli, ir nekenčia.

3 DIENA. RYŽIŲ TERASOS IR BRATANO EŽERAS
(P, Pi)

Vyksite į Mengvį – mažą kaimelį, menantį spalvingą
galingos XVII a. karalystės sostinės istoriją. Čia yra
svarbios to meto šventyklos vieta. Kadaise galinga
Mengvio karalystė apie 1650 m. iškilo susilpnėjus
Gelgelio karalystei. Neginčijamai pats puikiausias
buvusios Mengvio didybės įrodymas – Pura Taman
Ayun. Tai bene didžiausia šiuo metu esanti baliečių
šventykla, pastatyta XVIII a. viduryje. Aplankysite
Jatiluviho gyvenvietę, kuri gali didžiuotis pačiu įspūdingiausiu UNESCO saugomų ryžių terasų vaizdu visoje saloje. Papietavę pasivaikščiosite ryžių terasomis. Keliausite į Ulundano šventyklą prie Bratano
ežero, esančio kalnuose netoli Bedugulo. Iš čia atsiveria geriausias Didžiosios Šivos vandens šventyklos vaizdas.

4 DIENA. SVEČIUOSE PAS BALIEČIUS (P, Pi)

kavimą ir vaistažoles. Pėsčiomis pasieksite vietos
mokyklą, apžiūrėsite vietinių baliečių namus ir susipažinsite su gyventojais. Turėsite progą geriau pažinti jų kultūrą, pasimatysite su pedanda (vietiniu šventiku) ir sužinosite, į ką tiki baliečiai. Pasivaikščiojimas
tikrai neprailgs. Apžiūrėsite vieną žinomiausių šventyklų Tirta Empul, garsią dėl švento vandens baseino,
kuriame Balio žmonės apsivalo. Tampaksiringas ir jo
šventojo vandens srovės šventykla skaičiuoja jau keletą amžių. Tikima, kad šis vanduo turi stebuklingų
gydomųjų galių ir yra apsivalymo nuo blogio šaltinis.
Išvyksite į Pakerisano, arba Karalių, slėnį, įtrauktą į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia matysite kalnų olose iškaltas šventyklas. Manoma, kad šventyklos buvo skirtos karaliui Udajanai. Norint pasiekti šį
memorialą, teks nusileisti apie 300 laiptelių žemyn.
Gunung Kavi – hinduistų šventykla, kurioje gausu senovės baliečių gyvenimo būdą vaizduojančių akmeninių miniatiūrų, šalia glaudžiasi apleistas budistų
vienuolynas. Būsite pakviesti į vietinį ašramą, pavaišinti pietumis, stebėsite vaikų šokių pasirodymo repeticiją.

5 DIENA. UBUDAS–PIETINIS BALIS (P)

Šiandien išsiregistruosite iš viešbučio ir vyksite į
pietinę salos dalį. Važiuodami užsuksite į šventyklą
Tanah Lot – labiausiai mėgstamą ir fotografuojamą
turistų. Šis religinis kompleksas, stovintis ant uolos,
rodos, iškyla iš vandenyno. Tai viena žinomiausių
Balio šventyklų. Jei išverstume pažodžiui, jos pavadinimas reiškia „Žemė jūroje“. Šventykla stūkso ant
uolos vandenyje ir pasiekti ją galima tik atoslūgio
metu. Tanah Lot apie XVI a. pastatė vienuolis Dang
Hyang Nirartha. Legenda pasakoja, kad XVI a. nepaprastų galių turintis vienuolis iš Javos salos šioje vietoje pastūmė uolą į vandenyną ir pastatė šventyklą,
o nusiėmęs šalį pavertė jį baltos ir juodos spalvos gyvatėmis, kurios turėjo saugoti šventyklą ir jos prieigas. Iki šiol Balio mitologijoje šios gyvatės laikomos
šventomis. Atvykę į kurortą Nusa Dua, įsiregistruosite viešbutyje. Poilsis.

6–8 DIENOS. POILSIS PRIE VANDENYNO (P)

Poilsis prie vandenyno. Mėgausitės vandens sportu,
masažais, išvykomis dviračiais.

Šiandien keliausite į vietinį Tampaksiringo turgų, kur
sužinosite apie egzotinius augalus, natūralų ūkinin-

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Nuo 2 keliautojų

9

Kelionė trunka 9 dienas

9 DIENA. DENPASARAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)

Papusryčiavę viešbutyje, būsite nuvežti į oro uostą
skrydžiui. Jei jūsų reisas vėlyvas, rekomenduojame
užsisakyti vėlesnį išsiregistravimą, kad galėtumėte
išvykti vėliau.
Javos jūra

UBUDAS

DENPASARAS

ČANDI
DASA
PIETINIS
BALIS

Indijos vandenynas

KELIONĖJE:

• Nepakartojamas poilsis ir atgaiva reginių bei
naujų potyrių kolekcininkams Balyje

KELIONĖS DATOS:

geriausias laikas keliauti – kovo–lapkričio mėn.

KELIONĖS KAINA

nuo 599 EUR + , kai vyksta 2–4 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 4 nakvynės 3+ lodžijoje Balio saloje
pažintinio turo metu;
• 4 nakvynės 5 viešbutyje poilsio metu;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 8 pusryčiai,
3 pietūs;
• angliškai arba rusiškai kalbančio lydinčio gido
paslaugos pažintinio turo po Balio salą metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Balio salą ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Indonezija

Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje
Margasis Balis – graži ir paslaptinga atogrąžų sala. Indų poetas Rabindranatas Tagorė apie
Balį yra pasakęs: „Tai paskutinis rojus Žemėje.“ Balto ir tamsaus vulkaninio smėlio paplūdimiai, smaragdinis vandenynas, susiliejantis su turkio spalvos dangumi, ryžių terasos, plytinčios tarp ugnikalnių ir vešlių džiunglių, kokospalmės, nesuskaičiuojamos šventyklos ir
šventyklėlės kviečia ir ilsėtis, ir keliauti.
1–2 DIENOS. VILNIUS–TARPINIAI ORO
UOSTAI–DENPASARAS–UBUDAS

Atskridę į Denpasarą, būsite pasitikti ir vyksite į
Ubudą. Šis miestas, apsuptas ryžių terasų, yra vienas
svarbiausių traukos objektų Pietų Balyje. Tai kultūrinio turizmo vieta, kurioje galima išvysti nuostabius
šokių ir muzikos pasirodymus, pasigėrėti rankdarbiais, stulbinančiomis šventyklomis ir daugybe kitų
grožybių. Be to, Ubudas puikiai tinka norint geriau
pažinti Balio kultūrą.
Ubudas – kultūrinio turizmo vieta su šokių ir
muzikos pasirodymais, rankdarbiais, amatais,
šventyklomis ir daug kitų grožybių.

3 DIENA. „BALINĖJIMAS“ UBUDE (P, Pi)

Ubudo beždžionių miškas – šventas beždžionių prieglobstis. Šioje mažoje vietovėje gyvena apie 125
balietiškas makakas, dar žinomas kaip ilgauodegės
makakos, ir stūkso trys XIV a. vid. pastatytos šventyklos. Balio hinduistų religijoje beždžionės turi dvejopą simboliką: jos gali atstovauti ir gėriui, ir blogiui, todėl vietiniai šiuos gyvūnus ir myli, ir nekenčia.
Beždžionių miške vaikščioti bus saugu, jeigu laikysitės gido nurodymų. Aplankysite Jatiluviho gyvenvietę, kuri gali didžiuotis įspūdingiausiu UNESCO
saugomų ryžių terasų vaizdu visoje saloje. Čia papietavę pasivaikščiosite ryžių terasomis. Keliausite į
Ulundano šventyklą prie Bratano ežero. Šventykloje
rengiamos vandens, ežerų ir upių deivei Devi Danu
skirtų aukų ceremonijos. Grįždami į viešbutį, važiuosite prie turistų pamėgtos ir labiausiai fotografuojamos šventyklos Tanah Lot. Jei išverstume pažodžiui,
jos pavadinimas reiškia „Žemė jūroje“. Religinis kompleksas stūkso ant uolos vandenyje ir pasiekti jį galima tik atoslūgio metu. Tanah Lot yra populiarus
turistinis objektas, kultūrinis simbolis ir šauni vieta
stebėti saulėlydį.
Ryžių plantacijos, ilgauodegių beždžionių
miškas ir gražiausios Balio šventyklos.

4 DIENA. „BALINĖJIMAS“ UBUDE (P, Pi)

Išvyksite į Pakerisano, arba Karalių, slėnį, įtrauktą į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia matysite kalnų olose iškaltas šventyklas. Manoma, kad jos buvo
skirtos karaliui Udajanai. Norint pasiekti šį memorialą, teks nusileisti apie 300 laiptelių žemyn į slėnį. Tampaksiringo vietovėje aplankysite vieną žinomiausių šventyklų – Tirta Empul. Ji garsi dėl švento
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Javos jūra

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

13

Kelionė trunka 13 dienų

KELIONĖJE:

• Poilsis ir atgaiva reginių bei naujų potyrių
kolekcininkams
• Nesuskaičiuojamų šventyklų žavesys
• Pasivaikščiojimas po beždžionių mišką
• Viešnagė pas baliečius
UBUDAS

DENPASARAS

ČANDI
DASA
PIETINIS
BALIS

Indijos vandenynas

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 2–14 d.;
2020 m. kovo 10–22 d.;
2020 m. liepos 14–26 d.;
2020 m. spalio 15–27 d.;
2020 m. gruodžio 27–2021 m. sausio 8 d.

KELIONĖS KAINOS:

vandens baseino. Tikima, kad šis vanduo turi stebuklingų gydomųjų galių ir yra apsivalymo nuo blogio
šaltinis. Užsuksite į kavos plantaciją ir Kintamanio
kaimelį, esantį 1 450 m aukštyje. Oras čia daug gaivesnis, atsiveria kvapą gniaužiantys Batūro ugnikalnio ir ežero vaizdai. Išvysite nuostabius Abango kalnus, juodosios lavos laukus. Grįždami aplankysite
autentikos kupiną Penglipurano kaimelį, kuriame atsidūręs jautiesi lyg grįžęs daugybę amžių atgal. Tokių
unikalių kaimelių Balio saloje yra tik du. Sužinosite jo
istoriją, pasivaikščiosite po kaimą ir bambukų giraitę.
Šventasis Tirta Empul vanduo bei ritualai ir
kelionė laiku Penglipurane.

5 DIENA. UBUDAS–ČANDI DASA (P, Pi)

Ryte išsiregistruosite iš viešbučio ir išvyksite Čandi Dasos link – rytinėje Balio saloje įsikūrusio miestelio, ypač mėgstamo turistų ir nardytojų.
Užsuksite į Ubudo menininkų dirbtuves ir vyksite
prie Tegenungano krioklio, kur galėsite atsigaivinti
mėgaudamiesi krintančiu vandeniu. Važiuodami gėrėsitės Batūro ugnikalnio kraštovaizdžiu ir aplankysite Motinos šventyklą – didžiausią hinduistų šventyklą Balyje. Motinos šventykla 1995 m. nominuota
patekti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai pati
svarbiausia, didžiausia ir švenčiausia hinduizmo vieta Balyje – didžiulis 23 atskirų, tačiau susijusių šventyklų kompleksas. Aplankysite Goa Lawah – unikalią
induistų šventyklą, pastatytą šalia olos, teikiančios
prieglobstį tūkstančiams buldoginių šikšnosparnių.
Tegenungano krioklys ir didžiausia visame
Balyje Motinos šventykla.

919 EUR +
1 089 EUR + 2020 m. liepos 14–26 d.;
1 249 EUR + 2020 m. gruodžio 27–
2021 m. sausio 8 dienomis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas Denpasaro oro uoste ir visi
pervežimai pagal programą;
• 10 nakvynių Balio saloje 3+ viešbučiuose
pažintinio turo metu ir 4 viešbutyje prie
vandenyno poilsio metu;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
5 pietūs;
• angliškai kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos,
vertimas.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Balio salą ir atgal
(nuo 750 EUR);
• priemoka liepos ir gruodžio mėn.;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

6 DIENA. ČANDI DASA (P, Pi)

Šiandien lankysite Tirta Ganggos karališkuosius baseinus ir Taman Ujungo vandens rūmus, esančius
Serajos kaime. Kompleksą sudaro įvairūs dideli baseinai ir istoriniai statiniai. Jų puikūs vaizdai traukte traukia turistus. Ekskursiją baigsite Tenganano kaimelyje.
Apsilankymas Tenganane gali būti jūsų kelionės į Rytų
Balio regioną akcentas bet kuriuo metų laiku. Kaimas
yra išsaugojęs didžiąją senųjų laikų plano ir architektūros dalį ir skiriasi nuo kitų Balio salos kaimelių. Nors
kai kur jau galima pamatyti televizijos anteną ar elektros laidus, dauguma bambukinių ir šiaudinių namų
stogų primena senuosius amžius. Beveik visi gyventojai mielai sutinka lankytojus, pasiūlo pasisvečiuoti
savo namuose, susipažinti ir geriau pažinti jų kultūrą.
Pasivaikščiojimas tikrai neprailgs: galėsite sustoti, fotografuoti, bendrauti su vietiniais žmonėmis, paskanauti kavos, pasimėgauti vietinių amatininkų darbais.
Visose kaimo gatvėse ir namų kioskuose prekiaujama
meno dirbiniais ir rankdarbiais, tad galėsite pasiderėti
ir įsigyti suvenyrų.
Taman Ujungo vandens rūmai ir viešnagė pas
baliečius.

7 DIENA. ČANDI DASA–PIETINIS BALIS (P, Pi)

8–11 DIENOS. POILSIS KURORTE (P)

Šiandien išsiregistruosite iš viešbučio ir išvyksite į poilsio vietą. Aplankysite atokią Banglio bendruomenę,
pradinę mokyklą (ne atostogų laiku), pietausite restorane viduryje ryžių laukų, o, pasiekę pietinį Balį, sustosite sidabro ir batikos manufaktūroje, kur galėsite įsigyti įvairių dirbinių.

Laisvas laikas pasimėgauti balietiškais SPA malonumais. Rekomenduojama aplankyti vėžlių salą, pasivažinėti dviračiais, išbandyti vandens sporto pramogas.

12–13 DIENOS. DENPASARAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)

Papusryčiavę turėsite laisvo laiko. Skrydis į Vilnių.

UJ

IE

NA

!

KOJŲ LENGVUMUI

NA

Įsigyti galite vaistinėse ir parduotuvėse Sveikatinė

Mianmaras

Spalvų mozaika
Mianmaras, dažnai vadinamas pasakų šalimi, yra bene paskutinė senosios Azijos šalis, vis dar
stebinanti nesuskaičiuojamais turtais (brangakmeniais, audiniais, riešutais, prieskoniais) ir
nepakartojamais nuo pasaulio sukūrimo išlikusiais stebuklais. Jame persipynusios gamtos,
kultūros, istorijos ir senosios civilizacijos gijos, išlikusios senų laikų tradicijos.
1 DIENA. JANGONAS

Atskridę į Jangoną, didžiausią Mianmaro miestą,
sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. Apžiūrėsite pagodą Kyauktawgyi ir
jos milžinišką marmurinę gulinčio Budos statulą.
Vakare apžiūrėsite 2 600 metų ant kalvos stūksančią Švedagono stupą, vieną populiariausių budizmo
šventovių Mianmare.

2 DIENA. JANGONAS–MANDALĖJUS (P)

Vyksite į oro uostą ir skrisite į Mandalėjų. Mandalėjus,
buvusi karalių sostinė, dažnai vadinamas Mianmaro
kultūros širdimi. Kutodavos pagodoje pamatysite
didžiausią pasaulyje knygą, sudarytą iš daugiau nei
šimto marmuro plokščių. Jose surašytas budistinis
kanonas. Apsilankysite vienuolyne Shwenandaw –
vienintelėje likusioje tikslioje karaliaus rūmų kopijoje. Pasigrožėsite puikiais medžio raižiniais ir senojo
Mandalėjaus didybe. Užsuksite į patį seniausią turgų
Zegyo. Tęsite ekskursiją į Mahamunio pagodą su palaimintąja Budos statula. Ji padengta aukso lapeliais,
sveria apie toną ir yra išpuošta deimantais, rubinais,
safyrais, perlais ir kitais brangakmeniais.

3 DIENA. MANDALĖJUS–AMARAPURA–
MINGŪNAS–MANDALĖJUS (P)

Vyksite į prieplauką, iš ten Ajejarvadžio upe plauksite (apie 1 val.) į Mingūną. Apžiūrėsite karaliaus
Bodavpajos garbei statytą, bet nebaigtą pagodą Pahtodawgyi. Sakoma, kad statybos buvo nutrauktos, nes žiniuonis išpranašavo karaliaus mirtį, kai pagoda bus pastatyta. Pamatysite Mianmarui
neįprastų formų baltąją pagodą Hsinbyume, arba
Myatheindan, laikomą pagodos Sulamani, stovinčios
švenčiausio budistams Meru kalno viršūnėje, kopija.
Septynios sniego baltumo vilnijančios terasos simbolizuoja septynis kalnagūbrius aplink Meru kalną,
pagal budistų kosmologiją stovintį visatos centre.
Kiekvieną terasą saugo penkių tipų mitinės būtybės.
Išvysite Mingūno varpą – antrą pagal dydį varpą pasaulyje. Grįžę į Mandalėjų keliausite į „Nemirtingųjų
miestu“ vadinamą Amarapurą. XVIII–XIX a. tai buvo
Mianmaro karalių sostinė. Mahagandajono vienuolyne įsijausite į kasdienio vienuolių gyvenimo sulėtintą pulsą. Pasivaikščiosite per Taung Tamano ežerą
nutiestu iš tikmedžių suręstu 200 metų tiltu U Bein,
stovinčiu ant šimtų polių. Sakoma, kad tai ilgiausias
pasaulyje medinis tiltas. Vakare grožėsitės miesto
panorama nuo Mandalėjaus kalvos.

4 DIENA. MANDALĖJUS–PAGANAS (P)

Vyksite į autobusų stotį ir vietiniu autobusiuku keliausite į Paganą – Rytų Azijos puošmeną. Šiame
mieste gausu archeologinių ir religinių paminklų.
Užsiregistruosite viešbutyje ir po pietų vyksite į ekskursiją po miestą. Paganas, senovėje vadintas keturių tūkstančių pagodų miestu, įkurtas II a. centrinėje Mianmaro dalyje. Ilgą laiką klestėjęs miestas
apleistas XIII amžiuje. Ši archeologinė vietovė kultūriniu, dvasiniu ir istoriniu palikimu dažnai lyginama su Kambodžos Angkoro šventyklų kompleksu.
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Ekskursijos metu apžiūrėsite svarbiausias iš 2 600
išlikusių pagodų. Apsilankysite architektūrinio stiliaus mon šedevru laikomoje baltoje ir grakščioje
Anandos šventykloje, apžiūrėsite auksu padengtą
Švezigono stupą, Htilominlo šventykloje sužinosite,
kaip buvo kuriamos smiltainio dekoracijos. Išvysite
milžiniškus indiško stiliaus Budos atvaizdus uolos
Kyauk Gu U Min šventykloje, užsuksite į šventyklas
Thatbyinnyu ir Damayangyi.

5 DIENA. PAGANAS–POPOS KALNAS–PAGANAS
(P)

Keliausite į mistika apgaubtą piligrimų vietą Popos
kalną, vadinamą geologiniu ir kultūriniu stebuklu,
ir jo nacionalinį parką (apie 1 val. 30 min). 1 tūkst.
metrų aukščio Popos kalnas su užgesusiu ugnikalniu vienoje iš viršūnių išsiskiria ypatingu mikroklimatu. Vietiniai gyventojai tiki, kad kalnas – 27 šventųjų
dvasių (natų – kalno dievų) namai. Uolų viršukalnėje stūkso įspūdingas įvairaus stiliaus pagodų, vienuolynų ir šventyklų kompleksas, jį galima pasiekti kopiant vingiuotu grįstu takeliu ir įveikiant 777
laiptelius. Nuo jos atsiveria ir nepaprasta apylinkių
panorama. Keliaudami susipažinsite su kasdieniu
Vidurio Mianmaro valstiečių gyvenimu, pamatysite jų
dirbamus laukus, vandenį nešančias moteris, karučius tempiančius ar dirvą ariančius buivolus, galėsite
stebėti, kaip gaminamas rudasis cukrus. Užsuksite į
dirbtuves, kuriose gaminami specialūs lakuoti vienuolių indai, naudojami ryte dalijantis maistu. Po
to Ajejarvadžio upe plauksite pagodos Lawkananda
link, iš ten stebėsite nepakartojamą Mianmaro saulėlydį.

6 DIENA. PAGANAS–HEHAS–INLĖS EŽERAS (P)

Vyksite į oro uostą ir skrisite į Hehą (apie 40 min.).
Hehas yra netoli garsiojo Inlės ežero, tyvuliuojančio
880 m virš jūros lygio. Atvykę autobusu keliausite
(apie 1 val.) į Njaung Švė miestelio, dažnai vadinamo
Inlės ežero vartais, prieplauką. Tuomet motorine valtele ežeru plauksite pro kaimelius ir plaukiojančius
daržus, kuriuose auginami pomidorai duoda bent tris
derlius per metus. Dalis ežero sausuoju metu nusenka ir primena pelkę, beribes balas su protakų ir kanalų sistema. Čia įsikūrę 17 intų kaimelių. Intų tautelė
garsėja nepaprastu žvejybos būdu. Pamatysite viena
koja irkluojančius ir rankomis meistriškai žuvis gaudančius žvejus, aplankysite Nga Phe Kyaung, arba
Šokinėjančių kačių, vienuolyną pelkėse. Jis garsus
tuo, kad vienuoliai laisvu laiku ten dresuoja kates.
Matysite pagodą Phaung Daw Oo, padengtą auksu,
užsuksite į vietinių amatų kaimelį Impawkhon pažiūrėti, kaip vietiniai gyventojai gamina audinius iš lotosų stiebų arba daro cigarus „cheroot“.

7 DIENA. INLĖS EŽERAS–HEHAS–TANDVĖ (P)

Vyksite į Heho oro uostą (apie 1–1,5 val.) ir skrisite į
Tandvės oro uostą, iš ten keliausite į kurortinį miestelį Ngapalį, esantį Bengalijos įlankos pakrantėje.
Laisvas laikas.

Nuo 2 keliautojų

12

Kelionė trunka 12 dienų

MINGŪNAS
AMARAPURA

MANDALĖJUS

PAGANAS
POPOS
KALNAS

HEHAS
INLĖS
EŽERAS

NGAPALIS
Bengalijos
įlanka

JANGONAS

8–10 DIENOS. NGAPALIS (P)

Poilsis Ngapalio paplūdimyje. Ilsėdamiesi galėsite
mėgautis išvykomis laiveliais, nardyti paviršiniu ar
giluminiu būdu, pakeliauti aplink kurortą.

11 DIENA. TANDVĖ–JANGONAS (P)

Vyksite į Tandvės oro uostą (apie 1–1,5 val.) ir skrisite į Jangoną (apie 1,5 val.). Atvykę keliausite po didžiausią šalies miestą. Jangonas dar neseniai buvo
Mianmaro Sąjungos Respublikos sostinė.

12 DIENA. JANGONAS–ORO UOSTAS (P)

Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.

KELIONĖJE:

• Geologinis ir kultūrinis stebuklas Popos kalnas
• Prabangi budistų Švedagono pagoda
• Įspūdingi suvenyrai: sidabriniai papuošalai,
keraminiai indeliai, įmantrūs batikos audiniai
• Poilsis baltojo smėlio paplūdimio kurorte
Bengalijos įlankoje

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS:

nuo 1 499 EUR + , kai vyksta 5–6 keliautojai;
nuo 1 599 EUR + , kai vyksta 3–4 keliautojai;
nuo 1 799 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• vietiniai skrydžiai pagal programą;
• 11 nakvynių 3 (arba nereitinguotuose,
atitinkančiuose 3 kategoriją) viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Mianmarą ir atgal;
• Mianmaro viza (50 USD, mokama Jangono oro
uoste);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Tailandas

Tajų kultūros bei gamtos turtai
su poilsiu Čango saloje
Tailandas – egzotika ir kontrastais nuspalvintas kraštas. Iš čia atkeliauja gražiausi pasaulyje baltojo smėlio paplūdimių ir smaragdinio vandens atvirukai. Šalį puošia mistinės budizmo šventyklos, ryškiaspalviai plaukiojantys turgūs ir beždžionėlių knibždančios džiunglės.
Tailandas „Šypsenų žeme“ vadinamas dėl nuoširdžių vietinių žmonių, išsaugojusių unikalias
tajų tradicijas: atsakingai iš kartos į kartą perduodamas tailandietiško masažo paslaptis, meilę
gamtai ir taikią vidinę laimę.
1 DIENA. SKRYDIS RYGA–STAMBULAS arba
TAŠKENTAS–BANKOKAS
Skrydis iš Rygos.

2 DIENA. BANKOKAS

Atskridę į Bankoką, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. Laisvas laikas.

3 DIENA. BANKOKAS (P, Pi)

Ekskursija su gidu po miestą. Aplankysite įdomiausias Bankoko šventyklas: Aušros šventyklą (Wat
Arun), skirtą induistų nušvitimo dievo Arun garbei.
Pagrindinės šventyklos bokštas atspindi pirmuosius
kylančios saulės spindulius ir dovanoja nepaprastai
gražų reginį visiems tuo metu atėjusiems juo pasigėrėti. Lankysite Auksinio Budos šventyklą (Wat
Traimit), žymią dėl joje saugomos didžiulės auksinės
Budos statulos. Auksinio Budos statula, vadinama
Phra Phuttha Maha Suwana Patimakon, yra pagaminta iš 5,5 tonos gryno aukso ir yra didžiausia gryno aukso Budos statula visame pasaulyje. Auksinio
kalno šventyklą (Wat Saket) ir Geležinius rūmus
(Loha Prasat), kurie buvo pastatyti Ramos III įsakymu. Bankokas dažnai vadinamas „Rytų Venecija“,
nes anksčiau kanalai čia buvo pagrindiniai miesto keliai, jungiantys kvartalus. Kanalais plaukioja vandens
taksi ir tradicinės ilgauodegės valtys. Plaukiosite
senaisiais miesto keliais šiomis valtimis, išvysite kitokį Bankoko veidą. Ekskursijos metu ir pietausite.
Laisvas laikas.

4 DIENA. BANKOKAS–DAMNEN SADUAKO
PLAUKIOJANTIS TURGUS–DIDŽIOJI KVĖ
(P, Pi, V)

Keliausite link Kančanabūrio provincijos, garsėjančios gamtos grožiu: žalsvomis kalvomis, kriokliais
ir nacionaliniais parkais. Pirmoji stotelė – tradicinė kokosų ferma, kur sužinosite daugiau apie šiuos
vaisius. Keliausite į spalvingiausią ir egzotiškiausią
Tailande Damnen Saduako turgų. Tai unikalus plaukiojantis turgus, kuriame prekyba vyksta tiesiog iš
valčių. Nuo ankstaus ryto į turgų prisirenka prekeivių, kurie valtimis atsigabena savo ūkiuose užaugintų vaisių ir daržovių. Taip pat čia galima įsigyti
vietinių skanėstų ar paragauti tiesiog valtyje gaminamo maisto. Damnen Saduako turgus – puiki proga susipažinti su vietiniais ir jų kultūros ypatumais.
Plaukdami ilgauodegėmis valtimis po spalvingus
kanalus matysite tradicinius tajų namus bei vietinių
gyvenimo būdą. Keliausite prie upės Kvė ir „Mirties
tilto“. Japonų okupacijos metais statytas tiltas buvo
dalis geležinkelio linijos, turėjusios jungti Tailandą
ir Birmą (dabar Mianmarą). Tiltas taip buvo pavadintas dėl ypač sunkių darbo sąlygų jį stačiusiems
karo kaliniams iš Australijos, Didžiosios Britanijos,
Nyderlandų ir kitų sąjungininkių šalių. Nors Antrojo
pasaulinio karo metu tiltas buvo bombarduotas, da-

Nuo 1 keliautojo

15

Kelionė trunka 15 dienų

DIDŽIOJI KVĖ

DAMNEN
SADUAKAS

bar jis atstatytas ir mena čia galvas padėjusius žmones. Pietausite vietiniame lauko restorane, iš kurio
atsiveria panoraminiai upės vaizdai. Po pietų įsikursite plūduriuojančiame ant upės viešbutyje. Likusią
dienos dalį galėsite praleisti atsivėsindami upės vandenyje ar mėgaudamiesi supamu atogrąžų mišku.

5 DIENA. DIDŽIOJI KVĖ–PATAJA (P, Pi)

Rytą pradėsite Sai Joko nacionaliniame parke.
Kančanabūrio provincija vadinama Tailando „plaučiais“ dėl čia taip sodriai augančios žalumos ir gryno oro. Įkvėpsite rytinio gaivaus oro ir pasivaikščiosite po natūralų gamtos grožį išsaugojusį parką.
Aplankysite parko pasididžiavimą – krioklius. Vieni už
kitus didesni ir gražesni kriokliai dailiai randa savo
kelią į upę ir sukuria akiai ir ausims malonią kompoziciją. Užsuksite į dar vieną gamtos sukurtą stebuklą – karštąsias versmes – žymias gydomosiomis
savybėmis. Užsuksite į arbatos namus, sužinosite
apie tajų tradicinę mediciną ir arbatžoles. Tie, kas
pageidaus, galės paragauti ar įsigyti tradicinių žolelių, kuriomis vietiniai gydosi jau tūkstančius metų.
Keliausite į Patają.

6–8 DIENOS. PATAJA (P)

Laisvas laikas. Dienos ekskursija po Patają, kurios
metu lankysite milijonų akmenų parką ir krokodilų
fermą, kaučiuko fabriką, gyvačių fermą, brangakmenių muziejų, kur sužinosite kaip kasami, apdirbami
brangūs akmenys ir gaminami juvelyriniai dirbiniai.
Pageidaujant už papildomą mokestį laisvu metu bus
pasiūlytos kitos ekskursijos.

9 DIENA. PATAJA–ČANGO SALA (P)

Keliausite į Čango salą. Kelionė truks apie 4,5 val.,
dar pusvalandį praleisite kelte, kol pasieksite salą.
Pavadinimas „Ko Chang“ išvertus reiškia „Dramblio
sala“. Antra pagal dydį Tailando sala taip pavadinta dėl savo formos, primenančios dramblį. Nuo seno
vietiniai gyventojai vertėsi žvejyba ir žemdirbyste,
todėl salos infrastruktūra ir reljefas menkai pasikeitė. Didžiąją salos dalį dengia natūralų grožį išsaugojusios džiunglės, yra krioklių ir kalvų. Dramblio sala
yra nacionalinis parkas, kurio džiunglėse veisiasi
įvairiausi gyvūnai: beždžionės, jūriniai ereliai, retieji
dviragiai ragasnapiai. Vietiniai labiausiai didžiuojasi
balto smėlio paplūdimiais ir smaragdo jūra.

BANKOKAS
PATAJA

Siamo
įlanka

ČANGO SALA

KELIONĖJE:

• Egzotiniais vaisiais mirgantis plaukiojantis
turgus ir Didžiosios Kvė upės turtai
• Patajos kurortas – Vakarų ir Rytų kultūrų
sintezė
• Čango salos balto smėlio paplūdimiai ir
smaragdinė Kinijos jūra

KELIONĖS DATOS:

2019 m. lapkričio 3–17 d., 4–18 d., 8–22 d.,
11–25 d., 15–29 d.;
2019 m. lapkričio 18–gruodžio 2 d.;
2019 m. lapkričio 22–gruodžio 6 d.;
2019 m. lapkričio 25–gruodžio 9 d.;
2019 m. lapkričio 29–gruodžio 13 d.;
2019 m. gruodžio 2–16 d., 6–20 d., 9–23 d.,
13–27 d.;
2020 m. sausio 3–17 d., 13–27 d.;
2020 m. sausio 20–vasario 3 d.;
2020 m. sausio 27–vasario 10 d.;
2020 m. sausio 31–vasario 14 d.;
2020 m. vasario 3–17 d., 7–21 d., 10–24 d.,
14–28 d.;
2020 m. vasario 17–kovo 2 d.;
2020 m. vasario 21–kovo 6 d.;
2020 m. vasario 24–kovo 9 d.;
2020 m. kovo 2–16 d., 9–23 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 149 EUR (asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

10–13 DIENOS. POILSIS ČANGO SALOJE (P)

• lėktuvo bilietai į Bankoką ir atgal;
• pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą;
• 12 nakvynių pagal pasirinktą viešbučio
kategoriją;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 12 pusryčių,
3 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

14 DIENA. ČANGO SALA–BANKOKAS (P)

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

Poilsis prie jūros.

Numatytu laiku pervežimas į Bankoko oro uostą.

15 DIENA. SKRYDIS BANKOKAS–STAMBULAS
arba TAŠKENTAS–RYGA
Skrydis.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

* priemoka už vakarienės šventiniu periodu nuo
gruodžio 13 d.,
• nuo 2019 m. balandžio 14 d. įsigalioja bevizis
režimas – visi Lietuvos piliečiai turizmo tikslais
Tailande be vizos galės būti 30 dienų;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Vietna
ir Kambodža
Trys užburiantys Azijos pasauliai
Įsivaizduokite milijono salelių pasaulį ir gyvenimą ant vandens – tai Vietnamas... Nesugadintas
gamtos grožis, milijono dramblių ir Budos statulėlių kraštas – tai Laosas... Po milžiniškais medžiais slypintis buvusio pasaulio gyvenimas – Kambodža...
1–2 DIENOS. VILNIUS–TARPINIS ORO
UOSTAS–HANOJUS

Atskridę į Hanojų, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir lydimi gido vyksite į viešbutį.

3 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS–HANOJUS
(P, Pi)

Išvyksite į Ha Longą. Ha Longo įlanka laikoma Vietnamo gamtos stebuklu, taip pat įtraukta į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 4 valandų kruizo
po įlanką metu mėgausitės vandens ir debesų harmonija, grožėsitės tūkstančiais salelių, pietausite,
apžiūrėsite stalaktitų urvus. Grįšite į Hanojų ir vyksite į unikalų vandens lėlių teatrą, gyvuojantį jau tūkstantį metų.
Gamtos grožio simfonija – Ha Longo įlanka,
UNESCO objektas, ir unikalus vandens lėlių
teatras.

4 DIENA. HANOJUS–LUANG PRABANGAS (P, Pi)

Lydimi gido susipažinsite su gyvybe pulsuojančiu senuoju Hanojaus kvartalu ir 36 gildijos gatvėmis, pasivažinėsite tradiciniais vežimaičiais – velorikšomis.
Pamatysite originalios architektūros Vienos kolonos
šventyklą, kurios pagrindą sudaro vienintelė kolona, apžiūrėsite šventyklą Ngoc Son, pasigrožėsite
Literatūros šventykla – senuoju universitetu. Per pietus skanausite garsiosios Fo sriubos. Vakare skrisite
į Luang Prabangą – žavingą UNESCO saugomą Laoso
miestą. Atskridę sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.
Senosios Azijos žavesys Hanojuje.

5 DIENA. LUANG PRABANGAS–PAK OU–KUANG
SI KRIOKLYS–LUANG PRABANGAS (P, Pi)

Nedideliame UNESCO saugomame mieste apžiūrėsite užburiančių ornamentų šventyklą Wat Xieng
Thong, rymančią sode dviejų upių santakoje, aplankysite Nacionalinį muziejų, įsikūrusį buvusiuose
Karalių rūmuose. Apie 2 val. tradicine valtele plaukiosite Mekongo upe. Kaimelyje Ban Xang Hai galėsite paragauti ryžių vyno. Vyksite prie šventų urvų Pak
Ou, kuriuose namus rado šimtai Budos statulėlių,
pietausite. Vaizdingu keliu pasieksite atogrąžų miške
esantį Kuang Si krioklį. Galėsite pakilti į miesto centre stūksančią 100 m aukščio kalvą Phousi ir pasidžiaugti nuostabiu saulėlydžiu.
Kultūrų sintezė Luang Prabange, UNESCO
objekte.

6 DIENA. LUANG PRABANGAS–SIEM REAPAS
(P, V)

Skrisite į Siem Reapą, Kambodžos įžymiausią istorinį
miestą. IX a. pradžioje, kai Britų imperija buvo neapibrėžta kaip pypkės dūmas, o vikingai kėlė siaubą aplinkinėms tautoms, iškilo ir suklestėjo Khmerų imperija. Nuo XV a. šventyklos buvo apleistos ir tik XIX a.
vėl atrastos prancūzų archeologų. Sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į panoraminę
ekskursiją po miestą, užsuksite į Karališkąjį parką ir
į Preah Ang Check šventyklą, skirtą dviem Budoms,
miesto globėjams. Vakarienė ir khmerų nacionalinis
pramoginis renginys, kurio metu grožėsitės khmerų
nacionaliniais šokiais.

54

Užburiantis khmerų civilizaciją menančių
apsarų šokis.

7 DIENA. SIEM REAPAS (P, Pi)

Vyksite į ekskursiją po karaliaus Džajavarmano VII
pastatytą Angkor Tomą – atsidursite pačioje Khmerų
imperijos širdyje. Pasivaikščiosite po garsiąją Bajono
šventyklą – ši paslaptinga tvirtovė kadaise buvo apsupta 54 bokštų su paslaptingai besišypsančių žmonių veidais, kurių bruožai visai nepanašūs į khmerų,
o labiausiai primena Peru inkus. Dar viena vertinga
šventyklos dekoro dalis – buitinio ir kasdienio khmerų gyvenimo vaizdai bei šokančios ant lotoso žiedo
apsaros. Apžiūrėsite piramidės formos, trijų pakopų Pimean Akaso (Dangaus) šventyklą, Dramblių ir
Raupsuotojo karaliaus terasas. Po pietų susipažinsite su viena gražiausių šventyklų – neįtikėtinu Ta
Promu, kuris dažnai vadinamas Angelinos Jolie, arba
Kapų plėšikės, šventykla.
Kaip iš kino filmo, bet tikra – milžiniškų
medžių šaknų įkalinta Ta Promo šventykla ir
paslaptinga „Angkoro šypsena“.

Su grupe ir vadovu
Nuo 16 keliautojų

14

Kelionė trunka 14 dienų

11–12 DIENOS. FAN TIETAS
(MUI NE KURORTAS) (P)

Pusryčiai viešbutyje. Poilsis prie jūros.

13–14 DIENOS. FAN TIETAS–HO ČI MINIS–
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)

Po vidurdienio išvyksite į Ho Či Minio oro uostą.
Skrydis Ho Či Minis–tarpinis oro uostas–Vilnius.

PAK OU

9 DIENA. SIEM REAPAS–HO ČI MINIS (P)

Po pusryčių vyksite į oro uostą ir skrisite į Ho Či Minį –
didžiausią Vietnamo miestą prie Saigono upės. Ho Či
Minis, kaip ir visa pietinė dabartinio Vietnamo dalis,
nuo seno priklausė Khmerų imperijai. Khmerų imperijai nusilpus, nuo XVII a. pradžios teritoriją pamažu
perėmė Vietnamas. Sutvarkę pakartotinio įvažiavimo į šalį formalumus, leisitės į ekskursiją: apžiūrėsite Dievo Motinos katedrą, tapusią prancūzų kolonijinės valdžios simboliu, pagodą Thien Hau, istorinį
paštą, projektuotą Europoje gerai žinomo Gustave’o
Eiffelio. Pasivaikščiosite garsiąja Dong Khoi gatve
(buv. Rue Katinat), dažnai minima Grahamo Greene’o
romane „Tykusis amerikietis“.
Tolimųjų Rytų deimantas Ho Či Minis –
pulsuojančia energija svaiginantis miestas.

10 DIENA. HO ČI MINIS–FAN TIETAS
(MUI NE KURORTAS) (P)

Pusryčiai ir išvykimas į Mui Ne kurortą. Laisvas laikas.

HA LONGAS

LUANG
PRABANGAS

SIEM
REAPAS

HO ČI MINIS

8 DIENA. SIEM REAPAS (P, Pi)

Vyksite prie Kbal Speano upės, džiunglėmis leisitės
į trumpą žygį (apie 2 km). Ir upės vaga, ir uolos aplinkui išraižytos daugybe hinduistų simbolių lingamų,
išreiškiančių aukščiausią hinduistų dievo Šivos esmę.
Tūkstančio lingamų upėmis vadinami vandenys turėjo pašventinti, kitaip tariant, „apvaisinti“ Angkoro
šventyklas ir šalia esančias gyvenvietes. Po pietų pajudėsite link milžiniško, didžiausio pasaulyje Angkoro
architektūrinio komplekso, garsiausio hinduistų architektūros šedevro, harmonijos ir simetrijos stebuklo. Ji pastatyta aplink centrinį bokštą, simbolizavusį
šventąjį hinduistams Meru kalną – Žemės ir visatos
centrą, dievų buveinę. Išorinės sienos atspindėjo
kalnus, kurie, kaip manoma, žymėjo pasaulio kraštą.
Sienas supo platus griovys – anapus esančio vandenyno simbolis.
Lingamų upė ir khmerų civilizacijos kulminacija
Angkoro šventykla, UNESCO objektas.

HANOJUS

FAN
TIETAS
Pietų Kinijos
įlanka

KELIONĖJE:

• Vietnamo didmiesčiai Hanojus ir Ho Či Minis
• Kerintys kruizai po Ha Longo įlanką ir Mekongo
deltą
• UNESCO saugomas Luang Prabangas Laose ir
jo nuostabaus grožio vienuolynai
• Architektūrinis khmerų civilizacijos šedevras
Angkoro šventykla ir tūkstančio lingamų upė
Kambodžoje

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 21–kovo 5 d.;
2020 m. lapkričio 8–21 d.

KELIONĖS KAINA

1 719 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• vietiniai skrydžiai pagal programą;
• oro uostų mokesčiai;
• 11 nakvynių 3–3+ viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių,
5 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Hanojų pirmyn ir iš Ho Či
Minio atgal (nuo 650 EUR);
• Vietnamo dvikartė viza (50 USD), Laoso
viza (30 USD), Kambodžos viza (30 USD;
gaunamos oro uoste);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Vietnamas

Viskas, ką būtina pamatyti
Kol kas tai ta pati Azija, kurią nuo vaikystės norėjote pamatyti, – tad paskubėkite. Šilta jūra,
baltas smėlis, gražūs kalnai, Ha Longo pasaka, nesibaigiančios ryžių terasos, kuklūs ir geranoriški žmonės, rikšos, pagodos ir šventyklos, pigūs vaisiai – visa tai Vietnamas. Beprotiškas
miestų ritmas, prabangūs automobiliai, egzotiškos jūrų gėrybės, brangiausios vilos, ateizmas
ir komunistiniai šūkiai – tai taip pat Vietnamas. Priešingybių suderinamumas – štai, kas žavi,
hipnotizuoja ir traukia į šią egzotišką šalį.
1–2 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
HANOJUS

Atskridę į Hanojų, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.

3 DIENA. HANOJUS (P)

Hanojaus centras: lydimi gido susipažinsite su gyvybe pulsuojančiu senuoju Hanojaus kvartalu ir 36 gildijos gatvėmis, pamatysite originalios architektūros
Vienos kolonos šventyklą, kurios pagrindą sudaro
vienintelė kolona, taip pat gražiausią Hanojuje Tran
Quoc pagodą, Quan Thanh šventyklą. Lankysitės
Literatūros šventykloje – senajame universitete.
Pasivažinėsite tradiciniais vežimaičiais – velorikšomis. Pietums skanausite garsiosios tradicinės „PhO“
sriubos (2–3 USD/asm.) Vėliau senoviniame teatre
stebėsite nepakartojamą lėlių spektaklį ant vandens.
Šurmulingas ir jaukus Hanojaus senamiestis.

4 DIENA. HANOJUS–NIN BINIS (P, Pi)

Išvyksite į Nin Binio provincijos miestą Hoa Lu, buvusią X–XI a. Vietnamo sostinę. Valtelėmis sampanais
plauksite upe į Tam Koko nacionalinį parką, kuris
dar vadinamas sausumos Ha Longu dėl besikeičiančio ryžių laukų bei kalvų kraštovaizdžio. Pajusite autentiško Vietnamo atmosferą, pasieksite Bičdongą –
vieną gražiausių Vietnamo olų. Aplankysite Thay Vy
šventyklą, pastatytą dar XIII a.
Stulbinanti Tam Koko parko gamta.

5 DIENA. NIN BINIS–HA LONGAS–HANOJUS/
HAI FONGAS–HO ČI MINIS (P, Pi)

Leisitės į kruizą po Ha Longo įlanką, sudarytą iš daugiau kaip 3 tūkst. įvairaus dydžio ir formų salelių bei
uolų ir yra įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo bei
septynių naujųjų pasaulio gamtos stebuklų sąrašus.
Grožėsitės pasakiškais vaizdais, matysite perlų kultivavimo ūkį. Po pietų skrisite į Ho Či Minį.
Vietnamo rojus Ha Longo įlanka, UNESCO
objektas.

6 DIENA. HO ČI MINIS–KU ČI TUNELIAI–
HO ČI MINIS (P)

Vyksite į ekskursiją po miestą: legendinis Gustave’o
Eiffelio projektuotas centrinis paštas, Dievo Motinos
katedra, Vienybės rūmai, Ben Thanh turgus, garsioji
Dong Khoi gatve (buv. Rue Katinat), minima Grahamo
Greene’o romane „Tykusis amerikietis“. Dabar dėl
prabangių parduotuvių ir kavinių gausos ją dažnai
vadina Vietnamo Eliziejaus laukų gatve. Vyksite į Ku
Či tunelius (apie 70 km nuo centro) ir sužinosite daugiau apie legendinę tunelių sistemą, kurią partizanai
naudojo per karą su amerikiečiais. Turėsite galimybę
nusileisti į tunelį ar pašaudyti išlikusiais ginklais.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų
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KELIONĖJE:

• Du skirtingi kaip paprasta mergina ir rafinuota
dama didmiesčiai – Hanojus ir Ho Či Minis
• Du gamtos stebuklai – Ha Longo įlanka ir Tam
Koko nacionalinis parkas
• Svarbiausios Vietnamo arterijos, Mekongo
deltos, pulsas
• Skaudžią istorijos žaizdą menantys Ku Či
tuneliai – vietnamiečių stiprybės simbolis
• Maisto gaminimo paslaptys ir nauji kulinarijos
meno įgūdžiai
• Švelnus Pietų Kinijos jūros vanduo ir balto
smėlio paplūdimiai Mui Ne kurorte

HANOJUS

NIN BINIS
HA LONGAS

HO ČI MINIS

Šlovingos pergalės liudininkai ir dalyviai –
Ku Či tuneliai.

FAN TIETAS

MEKONGO
DELTA

7 DIENA. HO ČI MINIS–MEKONGO DELTA–
HO ČI MINIS (P, Pi)

Vyksite į „Vietnamo Veneciją“ – didžiausią pasaulyje
Mekongo upės, deltą. Iš Mi To miestelio prieplaukos
kokosų palmių paunksniais plauksite rankų darbo
sampano valtimi į deltos salas, kur iš kokosų gaminami saldumynai, įvairūs rankdarbiai. Arklio traukiamu
vežimaičiu keliausite paskanauti arbatos su medumi
ir vaisių vietinio ūkininko namuose. Siūlome apsilankyti gyvačių fermoje, kur galima pamatyti įvairių, net
nuodingų ir agresyvių, gyvačių (3 USD) ir įsigyti gaminamų čia vaistų.
Didžiausia pasaulyje Mekongo delta.

8 DIENA. HO ČI MINIS–FAN TIETAS
(MUI NE KURORTAS) (P, Pi)

Ho Či Minio kulinarijos meno centre „Mai“ (Mai
Home) susipažinsite su Vietnamo kulinarija ir jos paslaptimis, gaminsite ir degustuosite savo pačių pagamintus tradicinius patiekalus. Gausite maisto ruošimo specialisto sertifikatą ir receptų knygelę. Po
ekskursijos išvyksite į Fan Tieto kurortinę zoną ilsėtis
prie jūros.
Kelionė į kvapų ir skonio pasaulį, arba
Vietnamiečių virtuvės paslaptys.

9–11 DIENOS. FAN TIETAS
(MUI NE KURORTAS) (P)
Poilsis prie jūros.

12–13 DIENOS. FAN TIETAS–HO ČI MINIS–
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)

Vyksite į oro uostą. Skrydis Ho Či Minis–tarpinis oro
uostas–Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Pietų Kinijos
įlanka

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio 10–22 d.;
2020 m. kovo 2–14 d.*;
2020 m. spalio 26–lapkričio 7 d.*

KELIONĖS KAINA

1 099 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• vietinis skrydis Hanojus–Ho Či Minis;
• vietos oro uostų mokesčiai;
• 6 nakvynės 3 viešbučiuose pažintinio turo
metu;
• 4 nakvynės 3+ viešbutyje poilsio Fan Tiete
metu;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių,
4 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Hanojų pirmyn ir
iš Ho Či Minio atgal (nuo 650 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Vietnamas

Nuo šiaurės iki pietų

Nuo 2 keliautojų

Atraskite pasaulį, kuriame patirsite kontrastus, pulsuojančią gyvybę ir, tikime, niekada jo
nepamiršite.
1 DIENA. HANOJUS

Savarankiškai atskridę į Hanojų ir sutvarkę įvažiavimo į šalį formalumus, būsite pasitikti vairuotojo ir
nuvežti į viešbutį. Gido lydimi susipažinsite su gyvybe
pulsuojančia Vietnamo sostine Hanojumi: matysite
Ba Din aikštę, Ho Či Minio namą, muziejų ir mauzoliejų, Literatūros šventyklą – pirmąjį šalies universitetą,
Ngok Son šventyklą, stūksančią garsiojo Hanojaus
ežero saloje, vienos kolonos šventyklą, bei seniausią
Tran Quoc pagodą. Senamiestyje pasivažinėsite velorikšomis, susipažinsite su gyvybe pulsuojančiu senuoju 36 gildijos gatvių Hanojaus kvartalu, apsilankysite unikaliame vandens lėlių teatre.
Hanojaus kultūrinis paveldas – šurmulingas ir
jaukus miesto senamiestis.

2 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS (P, Pi, V)

Keliausite į Ha Longo įlanką, kurios pavadinimas, išvertus iš vietnamiečių kalbos, reiškia „Drakoną, nusileidžiantį į jūrą“. Leisitės į kruizą Ha Longo įlanka, laikoma Vietnamo gamtos stebuklu bei įtraukta
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Grožėsitės pasakiškais vaizdais, matysite plaukiojantį kaimelį.
Vakarienė ir nakvynė kruiziniame laive.
Ha Longo įlanka su nesuskaičiuojama daugybe
salų, UNESCO objektas.

3 DIENA. HA LONGAS–HANOJUS–HUJĖ (P, Pi)

Nepatingėkite atsikelti anksčiau ir skirti kelias minutes tai či sveikatingumo mankštai. Aplankysite
Staigmenų urvą. Galėsite sudalyvauti ypatingoje vaisių drožinėjimo pamokėlėje. Po pietų (fiksuotas meniu) skrisite į centrinio Vietnamo Hujės miestą, kuris
1802–1945 m. buvo Nguen dinastijos sostinė.

4 DIENA. HUJĖ (P)

Leisitės į romantiškiausią Vietnamo miestą, įsikūrusį
prie Huongo, dar kitaip vadinamos Kvapniosios upės,
kuri dalina miestą į dvi dalis – istorinę ir šiuolaikinę.
Hujė laikomas pačiu svetingiausiu ir geranoriškiausiu
miestu visame Vietname. Pamatysite Imperatoriaus
rūmus, Uždraustąjį purpurinį miestą, kurį imperatorius pastatė kaip atsaką Kinijoje, Pekine, esančiam Uždraustajam miestui. Abu objektai įtraukti į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kruizas Kvapniąja
upe. Užsuksite į imperatorių Khai Dinh ir Minh Mang
mauzoliejus.
Hujė – imperatorių miestas prie Kvapniosios
upės.

5 DIENA. HUJĖ–DA NANGAS–HOI ANAS (P, Pi)

Išvyksite į Hoi Aną, mažą tradicinį UNESCO saugomą centrinio Vietnamo miestelį. Važiuosite per Hai
Vano (Vandenyno debesų) perėją. Apsilankysite
Čampos kultūros muziejuje. Galinga Čampos imperija garbino induistų dievus, o būdama strategiškai
geroje vietoje užėmė svarbią prekybinę vietą tarp
Indijos ir Kinijos, kovojo su gretimomis valstybė-
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mis. Dabar Vietname gyvena apie 100 tūkst. čamų.
Pasigrožėsite Marmuro kalvomis. Anksčiau čia buvo
kasamas marmuras, bet, siekiant išsaugoti gamtos
turtus, darbai sustabdyti. Pasiekę Hoi Aną, dėl vakarinio apšvietimo dažnai vadinamą žibintų miestu, turėsite progą pabuvoti šilko fabrike.
Čampų valstybės galia ir marmurinių kalvų
didybė.

HANOJUS

DA NANGAS
HOI ANAS

6 DIENA. HOI ANAS (P)

Ekskursija pėsčiomis po senąjį Hoi Ano kvartalą: apsilankysite istoriniame muziejuje, kinų šventykloje,
pereisite japonų tiltu. 1999 m. Hoi Ano senamiestis
buvo pripažintas UNESCO pasaulio paveldo objektu
kaip pavyzdinis XVII–XIX a. Pietryčių Azijos prekybinis miestas. Čia galite ne tik valandomis vaikščioti
senoviniais miesto kvartalais, bet ir vienoje iš daugybės siuvyklų per dieną pasisiūti suknelę ar kostiumą,
pasirinkę modelį iš madų žurnalo.
Hoi Ano senamiestis – gyvas muziejus po
atviru dangumi.

7 DIENA. HOI ANAS–DA NANGAS–HO ČI MINIS
(P)

Skrisite į Ho Či Minį. Ekskursija po miestą. Apžiūrėsite
centrinį paštą, projektuotą gerai paryžiečiams žinomo Gustave’o Eiffelio, istorinį muziejų, Nefritinio
Imperatoriaus šventyklą, matysite Dievo Motinos
katedrą, Vienybės rūmus, Operos teatrą. Užsuksite į
Ben Thanh vietinį turgų ir lako fabriką. Nakvynė viešbutyje Ho Či Minyje.
Ho Či Minis – Prancūzijos dvelksmas Azijoje.

8 DIENA. HO ČI MINIS–MEKONGO DELTA–
HO ČI MINIS (P, Pi)

Keliausite Mekongo deltos link. Užsuksite prie budistų pagodos Vinh Trang. Graži pagodos struktūra atspindi Kinijos, Vietnamo ir Kambodžos architektūros
stilių mišinį. Mekongas vinguriuoja per šešias Azijos
valstybes. Pasiekusi Vietnamą, upė suskyla į kelias
atšakas, sudarančias 40 tūkst. kv. km deltą. Šie milžiniški vandens plotai drėkina pievas bei ryžių laukus,
patręšia juos vertingu dumblu. Per metus čia nuimami trys, o kartais net keturi ryžių derliai. Galėsite įsigyti rankų darbo kokosinių saldainių. Pietūs restorane, o po jų – pasiplaukiojimas Ba Lai upe. Plaukdami
siaurais džiunglių kanalais, galėsite stebėti gerai prisitaikiusių ir puikiai pagal gamtos ciklus gyvenančių
vietinių kerinčią kasdienybę. Vakare Ho Či Minyje pasimėgaukite pėdų masažu (už papildomą mokestį).
Nakvynė viešbutyje Ho Či Minyje.
Mekongo delta – dosniausia Vietnamo
maitintoja.

9 DIENA. HO ČI MINIS–TARPINIS ORO
UOSTAS–VILNIUS (P)

Vyksite į oro uostą. Skrydis Ho Či Minis–tarpinis oro
uostas–Vilnius.

HA LONGAS

HO ČI MINIS
MEKONGO
DELTA

Pietų Kinijos
įlanka

KELIONĖJE:

• Du skirtingo charakterio Vietnamo
didmiesčiai – Hanojus ir Ho Či Minis
• Gamtos stebuklas Ha Longo įlanka
• Hujė – imperatoriškojo Vietnamo dvelksmas
• Didingos Čampos valstybės atgarsiai
• Mekongo deltos gyvenimo ritmas

KELIONĖS DATOS:

sekmadieniais. Geriausias laikas keliauti –
vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis.

KELIONĖS KAINA

nuo 763 EUR* +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kaina priklauso nuo sezono.
N. B. Yra galimybė pagerinti viešbučių kategoriją
ir (arba) papildomai pasirinkti poilsį kurorte prie
jūros.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą (pervežimai oro uostas–viešbutis–
oro uostas pritaikyti prie „Vietnam Airlines“
skrydžių);
• 7 nakvynės 3 viešbučiuose pažintinio turo
metu;
• 1 nakvynė 3 kruiziniame laive;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 6 pusryčiai,
3 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Hanojų pirmyn ir iš
Ho Či Minio atgal (nuo 595 EUR);
• vietiniai skrydžiai Hanojus–Hujė, Da Nangas–
Ho Či Minis (nuo 230 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Vietnamas

Ho Či Minis ir
poilsis balto smėlio paplūdimiuose
Keliautojų į šią Pietryčių Azijos šalį sparčiai daugėja ir dėl to ji keičiasi. Kol kas tai ta pati Azija,
kurią nuo vaikystės norėjote pamatyti, – tad paskubėkite. Tai šalis, kur kiekviename žingsnyje slypi grožis: kolonijinės ir sakralinės architektūros žavesys senuosiuose miestuose, Alpes
primenantys kalnai, 3 000 km žmogaus beveik nepaliestų kerinčių geltono smėlio paplūdimių,
vaizdingoji Mekongo delta, žvejai plokščiadugniuose laiveliuose, kepurėtos vietnamietės su
nešuliais, kvapais ir vaizdais pritrenkiantys turgūs… Tik Vietname pajusite praėjusių amžių ir
mums jau nebeegzistuojančio laiko pėdsakus…
1 DIENA. HO ČI MINIS

Savarankiškai atskridę į Ho Či Minį, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.
Šis miestas stebina savo prancūzišku išdėstymu:
gatvės plačios ir, nors judėjimas labai intensyvus, čia
jis gerokai tvarkingesnis nei kituose Vietnamo miestuose. Jums turėtų patikti ir tai, kad dauguma gatvių
nuo saulės ir karščio paslėptos po plačiai išsikerojusiais medžiais. Nakvynė viešbutyje Ho Či Mine.

2 DIENA. HO ČI MINIS–MEKONGO DELTA–
HO ČI MINIS (P,Pi)

Keliausite į Ben Čė miestelį, esantį Mekongo deltoje.
Vietinių gyvenimas Mekonge teka kitokia vaga, todėl
jie sako, kad būtent čia reikia ieškoti tikrojo Vietnamo
veido. Atvykę į Ben Čė, lankysite ryžių popieriaus ir
kokosų saldainių dirbtuves, kur galėsite įsigyti ir paragauti rankų darbo saldainių, pasiplaukiosite Ba
Lai upe. Plaukdami siaurais džiunglių kanalais susipažinsite su čia gerai prisitaikiusių ir puikiai pagal
gamtos ritmą gyvenančių vietinių kerinčia kasdienybe. Pietausite idiliškame vietinės šeimos restoranėlyje. Po pietų motorizuotu vežimaičiu trauksite per
Mekongo deltos kaimelius, kokosų giraites, sodus,
skanausite egzotinių vaisių. Lankysite vietinių gyventojų ūkį, kur kartu su jais galėsite dalyvausite ūkio
darbuose – ravėsite, tręšite, imsite derlių. Autobusu
grįšite į Ho Či Minį ir galėsite pasimėgauti masažais
(už papildomą mokestį). Nakvynė viešbutyje Ho Či
Mine.

Nuo 2 keliautojų
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3 DIENA. HO ČI MINIS–FAN TIETAS
(MUI NE KURORTAS) (P)

Po pusryčių vyksite į Fan Tieto kurortinę zoną ilsėtis prie vandenyno. Nakvynė Mui Ne kurorto viešbutyje. Kurortas įsikūręs apie 200 km nuo Ho Či
Minio. Mui Ne paplūdimiai idealūs pasivaikščiojimams, gražių saulėlydžių stebėjimui ar bėgiojimui.
Kurorte daug kavinių, kuriose siūlomi ir jūrų gėrybių patiekalai, įsikūrę keletas golfo laukų, gražios
šventyklos, netoliese – raudonojo smėlio kopos.
Populiariausios veiklos: jėgos aitvarai (kaitavimas),
burlentės, vandens motociklai ir gausybė SPA centrų. Viena įspūdingiausių yra visos dienos ekskursija į
Dalatą – prancūziškajį Vietnamą su nuostabiais kriokliais, šiek tiek renesansinę Prancūziją primenančiais
vaizdais ir vietnamietiškomis tradicijomis.

HO ČI MINIS

FAN TIETAS

MEKONGO
DELTA

Pietų Kinijos
įlanka

KELIONĖJE:

4–9 DIENOS. FAN TIETAS (MUI NE KURORTAS)
(P)

• Ho Či Minis – Prancūzijos dvelksmas Vietname
• Svarbiausios Vietnamo arterijos, Mekongo
deltos, pulsas
• Švelnus Pietų Kinijos jūros vanduo, balto
smėlio paplūdimiai ir galimybė išbandyti jėgos
aitvarus žavingame Mui Ne kurorte

10 DIENA. FAN TIETAS (MUI NE KURORTAS)–
HO ČI MINIO ORO UOSTAS (P)

KELIONĖS DATOS:

Poilsiausite ir mėgausitės jūros malonumais, o kurortas – tikras rojus jėgos aitvarų mėgėjams.
Galėsite savarankiškai vykti į ekskursijas. Nakvynė
Mui Ne kurorto viešbutyje.

Atsižvelgiant į skrydžio laiką, būsite nuvežti į Ho Či
Minio oro uostą.

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS:

nuo 570 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai;
nuo 540 EUR + , kai vyksta 4 keliautojai;
nuo 510 EUR + , kai vyksta 6 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą;
• 2 nakvynės 3 viešbutyje Ho Či Mine,
7 nakvynės 4 viešbutyje Mui Ne kurorte;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:
9 pusryčiai, 1 pietūs;
• rusiškai arba angliškai kalbančio gido
paslaugos pažintinio turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Vietnamą ir atgal
(nuo 560 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 25 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Vietnamo
akvarelės

Nuo 2 keliautojų
Vietnamas stebina, džiugina, vaišina, lepina, perkrauna, hipnotizuoja ir traukia. Šiaurės
Vietnamo gamtos grožis ir Mekongo upės kultas – viskas yra nepaprastai įdomu ir egzotiška.
1 DIENA. HANOJUS (Pi)

Savarankiškai atskridę į Hanojų ir sutvarkę įvažiavimo į šalį formalumus, būsite pasitikti vairuotojo
ir nuvežti į viešbutį. Standartinė registracija į viešbutį nuo 14 valandos. Susipažinsite su gyvybe pulsuojančiu Hanojumi: Ho Či Minio muziejus, Ngok Son
šventykla, Literatūros šventykla – pirmas šalies universitetas, įkurtas 1070 m. Aplankysite etnologijos
muziejų, kur susipažinsite su 54 oficialiai pripažintų
Vietnamo etninių grupių gyvenimo būdu ir kultūra.
Hanojaus kultūrinis paveldas.

2 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS (P, Pi, V)

Apie 8 val. keliausite su kitais bendrakeleiviais į Ha
Longo įlanką ir leisitės į kruizą. Ši rojų primenanti vieta užima 1 500 kv. km plotą ir yra sudaryta
iš daugiau kaip 3 tūkst. salelių bei uolų. Ha Longo
įlanka įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Aplankysite Staigmenų urvą. Turėsite 1 val. pasiplaukioti kajakais. Romantiškas vakaras laive: kalmarų žvejyba, karaokė arba tiesiog naktinio dangaus
virš didingos upės stebėjimas... Nepraleiskite laive
vyksiančios maisto gaminimo pamokos.
Ha Longo įlanka ir jos salos bei salelės,
UNESCO objektas.

3 DIENA. HA LONGAS–HANOJUS /
HAIFONGAS–HO ČI MINIS (P, Pi)

Prieš pusryčius nepatingėkite atsikelti anksčiau ir
skirti kelias minutes tai či sveikatingumo mankštai.
Tęsite kruizą Ha Longo įlanka. Matysite perlų kultivavimo ūkį. Po pietų vyksite į oro uostą ir skrisite į Ho Či
Minį. Atvykę į oro uostą Ho Či Minyje, būsite pasitikti
ir nuvežti į viešbutį. Nakvynė viešbutyje Ho Či Minyje.

Kelionė trunka 5 dienas

HANOJUS

HA LONGAS

4 DIENA. HO ČI MINIS–KU ČI TUNELIAI–
HO ČI MINIS (P, Pi)

Po pusryčių jūsų lauks ekskursija po miestą.
Apžiūrėsite centrinį paštą, projektuotą gerai paryžiečiams žinomo Gustave’o Eiffelio, matysite Dievo
Motinos katedrą, Vienybės rūmus, karo muziejų.
Vyksite į garsiuosius Ku Či tunelius ir sužinosite daugiau apie legendinę tunelių sistemą, kurią partizanai
naudojo per karą su amerikiečiais.

5 DIENA. HO ČI MINIS–KAN TO
(MEKONGO DELTA) (P, Pi)

Keliausite į Kan To miestelį, esantį Mekongo deltoje.
Vietinių gyvenimas Mekonge teka kitokia vaga, todėl
jie sako, kad būtent čia reikia ieškoti tikrojo Vietnamo
veido. Plaukdami siaurais džiunglių vandens takais
daugiau sužinosite apie puikiai prie vietos sąlygų prisitaikiusių ir pagal gamtos ritmą gyvenančių žmonių
kerinčią kasdienybę. Vietinio ūkininko namuose paskanausite saldumynų, gamintų iš kokosų, arbatos
su medumi ir egzotiškų vaisių. Būsite nuvežti į Kan
To miestelį.
Mekongo delta – dosniausia Vietnamo
maitintoja.

6 DIENA. KAN TO (MEKONGO DELTA)–
HO ČI MINIS (P, Pi)

Po pusryčių leisitės į lengvą kruizą – tyrinėsite vaizdinguosius Žemutinės Mekongo upės (Basako) intakus ir apsilankysite Kai Rango plaukiojančiame
turguje. Tai tikras ant vandens įsikūręs pasaulis: namukai, daržai, valtys ir net visas turgus plūduriuoja,
žmonės bendrauja, pasakoja naujienas, juokauja ir
šūkauja, derasi, vaišinasi kava, valgo sriubą – žodžiu,
gyvena dabar taip, kaip prieš gerus šimtą metų...
Galėsite užsukti į ryžių makaronų fabrikėlį, pereiti
„beždžionių tiltu“, padarytu vien iš bambukų stiebų.
Po pietų vietos kavinėje grįšite į Ho Či Minį.
Mekongo deltos plaukiojantis turgus – tikras
pasaulis ant vandens

7 DIENA. HO ČI MINIS–TARPINIS ORO UOSTAS
(P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą.
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HO ČI MINIS
MEKONGO DELTA

Pietų Kinijos
įlanka

KELIONĖJE:

• Gamtos stebuklas Ha Longo įlanka
• Mekongo deltos gyvenimo ritmas
• Skaudžią istorijos žaizdą menantys Ku Či
tuneliai – vietnamiečių stiprybės simbolis

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai. Geriausias laikas
keliauti – spalis, lapkritis, gruodis, sausis,
vasaris, kovas, balandis, gegužė

KELIONĖS KAINA

585 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• vietinis skrydis Hanojus–Ho Či Minis;
• 5 nakvynės 3 viešbučiuose pažintinio turo
metu;
• 1 nakvynė 3 kruiziniame laive;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 6 pusryčiai,
6 pietūs, 1 vakarienė;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Hanojų pirmyn ir iš
Ho Či Minio atgal (nuo 595 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Australija
Naujoji
Zelandija

Naujoji
Zelandija

Kia Ora!

Nuo 1 keliautojo

Naujoji Zelandija – tai šalis, kurioje tradicinė maorių kultūra persipina su šiuolaikiniu
gyvenimu ir didmiesčio ritmu. Kiekvienas turistas ras čia ką nuveikti, į ką pažiūrėti, kur
papramogauti.
1 DIENA. OKLANDAS

Atskridę savarankiškai vyksite į lodžiją Oklande.
Miestas įsikūręs siauroje sąsmaukoje tarp Tasmano
jūros ir Ramiojo vandenyno pakrančių, šiaurinėje Naujosios Zelandijos saloje. Šiaurės sala – tai
geizerių, karštųjų versmių, pliūpsinčių purvo vulkanų ir retkarčiais nubundančių ugnikalnių pasaulis. Rekomenduojama vakarienė restorane „The
Observatory“ televizijos bokšte.

2 DIENA. OKLANDAS–SALŲ ĮLANKA

Ryte išvyksite link Salų įlankos. Apie 4 val. važiuosite vaizdingu kraštovaizdžiu, stabtelėdami mažuose
miesteliuose, kol pasieksite Paihiją. Po pietų galėsite patyrinėti vietovę, paragauti zelandietiško baltojo
vyno ar vietinio alaus.

3 DIENA. SALŲ ĮLANKA (Pi)

Tęsite pažintį su vietove, kuriai būdingi tyri įlankos
vandenys ir nuostabūs smėlėti paplūdimiai. Už papildomą mokestį galėsite išbandyti plaukimą kanojomis
ar aplankyti jūros pakrantėje esantį Raselo miestą su
šarminga atmosfera ir istorija, leisitės į trumpą kruizą su pietumis.

4 DIENA. SALŲ ĮLANKA–ROTORUA (P)

Išvyksite į Naujosios Zelandijos širdį ir maorių kultūros šventovę Rotorua. Keliausite per Oklandą, nuo
Oklando uosto tilto atsivers puiki miesto panorama.
Rotorua garsi terminiais parkais su geizeriais ir tiesiog verdančiais karšto purvo baseinais. Atvykę už
papildomą mokestį galėsite apsilankyti maorių kaimelyje ir susipažinti su jų kultūros ištakomis, dalyvauti nacionaliniame maorių kultūros vakare ir tradicinėje Hangi vakarienėje. Nuovargį nuskalausite
polinezietiškose terminėse maudyklėse.

5 DIENA. ROTORUA (P)

Kartu su gidu tyrinėsite Rotorua ir jos apylinkes.
Terminiame parke Te Puia pasigrožėsite geizeriais ir
tiesiog verdančiais karšto purvo baseinais, lankysitės Te Puia maorių meno ir kultūros centre. Už papildomą mokestį galėsite išbandyti nusileidimą plaustais upe, apsilankyti Hobitono kaimelyje, Vaitomo
urvų komplekse ir kitur.

6 DIENA. ROTORUA–TAUPAS–
TONGARYRO NACIONALINIS PARKAS (P)

Vyksite į Taupą – geoterminių versmių slėnį su
kriokliais ir ežeru, užpildžiusiu ugnikalnio kraterį. Tai viena labiausiai fotografuojamų vietų šalyje. Galėsite paplaukioti kateriu arba pailsėti pakrantėje. Keliausite į Tongaryro nacionalinį parką,
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1990 m. įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Parke stūkso ugnikalniai, auga drėgnieji paatogrąžių miškai, gyvena egzotiški gyvūnai: kiviai, papūgos, mėlynosios antys, Naujosios Zelandijos sakalai.
Apsistosite prie Ruapehu kalno.

Kelionė trunka 12 dienų

Tasmano
jūra

OKLANDAS

TONGARYRO
NACIONALINIS
PARKAS

7 DIENA. RUAPEHU KALNAS (V)

Leisitės į visos dienos žygį, grožėdamiesi dramatišku vulkaninių kalnų kraštovaizdžiu: verdančiais garais, ledynų slėniais, senovinės lavos srautais, kalnų
augalija, ryškiais kraterio ežerais. Galėsite pasirinkti
maršrutą pagal fizinį pajėgumą (nuo 35 NZD).

NELSONAS

ROTORUA
TAUPAS
RUAPEHU
KALNAS
VELINGTONAS

KRAISTČERČAS

8 DIENA. VELINGTONAS

Vyksite į vėjuotąją šalies sostinę Velingtoną. Daugybė
tiltų, viadukų, tunelių, parkų ir skverų puošia istorinį miestą. Lankysitės muziejuje Te Papa Tongarewa,
garsėjančiame šiuolaikinio meno galerija, maorių palikimu ir didžiausiu kalmaru pasaulyje. Galėsite aplankyti Karališkąjį botanikos sodą ir Velingtono miesto rotušę, prasieiti Kubos gatve.

9 DIENA. VELINGTONAS–NELSONAS (P)

Keltu persikelsite į Nelsoną – saulėčiausią vietą visoje Naujoje Zelandijoje. Vaizdingame Nelsone gausu aktyvios veiklos, nes organizuojama daug vandens sporto pramogų, tačiau galima ir pasyviai leisti
laiką bei ilsėtis. Vyksite į kruizą Karalienės Šarlotės
fiordais, o draugiją jums palaikys delfinai ir ruoniai.

10 DIENA. NELSONAS (V)

Dieną rekomenduojama praleisti Abelio Tasmano nacionaliniame parke. Pasirūpinkite atminties kortelėmis, kad galėtumėte įamžinti kuo daugiau nuostabių
vaizdų.

11 DIENA. NELSONAS–KAIKŪRA (P)

Išvyksite į vaizdingą Kaikūros pakrantę, į kurią dažnai atplaukia delfinų ir ruonių. Čia galėsite plaukioti,
žvejoti, vykti stebėti banginių ar albatrosų. Siūlomas
panoraminis skrydis lėktuvu. Vakare būtinai paragaukite jūrų gėrybių, ypač vėžių.

12 DIENA. KAIKŪRA–KRAISTČERČAS

Išvyksite į Kraistčerčą. Planuojama atvykti apie 18.00
val. Pasirūpinkite vakariniu skrydžiu arba nakvyne
Kraistčerče. Jei liksite nakvoti, susipažinsite su angliškiausiu miestu už Anglijos ribų. Galėsite aplankysite
katedrą centrinėje miesto aikštėje, Menų centrą, buvusio universiteto ir koledžo pastatą, kuriame mokėsi
garsusis Naujosios Zelandijos mokslininkas Ernestas
Rutherfordas, pirmasis pasaulyje suskaidęs atomą.
Kraistčerčo botanikos sodas – didingiausias gamtos ir
žmogaus rankų darbo miesto centre kūrinys.

KELIONĖJE:

•
•
•
•
•
•

Oklandas – karalienės ir burių miestas
Velingtonas – Naujosios Zelandijos sostinė
Parko Te Puia geizeriai, ežerai ir
natūralūs
Rotorua su maoriais, kiviais ir geizeriais
Žygis Tongaryro nacionaliniame parke

KELIONĖS DATOS:

2020 m. sausio11–22 d.;
2020 m. vasario 4–15 d., vasario 29–kovo 11 d.;
2020 m. balandžio 18–29 d.*
* Vėlesnių datų teirautis agentūroje.

KELIONĖS KAINA

nuo 2 960 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•

visi pervežimai pagal programą;
11 nakvynių paprastose lodžijose;
ekskursijos pagal programą;
transportas ir kelto bilietas;
maitinimas pagal programą:
5 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Naująją Zelandiją ir atgal
(nuo 1 300 EUR);
• visos papildomos veiklos, pramogos ar
lankytini objektai;
• priemoka už vienvietį kambarį;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Dviejų šalių kvintesencija
Šios unikalios šalys gniaužia kvapą ir stebina žaliais slėniais, galingais ledynais, srauniomis
upėmis, pulsuojančiais geizeriais, įspūdingais kriokliais, nuostabiais kalnais, spindinčiais ežerais, bekrašte dykuma, unikaliais gyvūnais ir įspūdingais povandeninio pasaulio reiškiniais.
1–2 DIENOS. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–MELBURNAS
3 DIENA. MELBURNAS

Atskridę į Melburną, vyksite į viešbutį.

4 DIENA. MELBURNAS (P)

Susipažinsite su Melburno rotuše, Šv. Pauliaus katedra, Princesės ir Regento teatrais, Federacijos aikšte.
Apsilankysite Ficrojaus soduose, kur stovi kapitono
Jameso Cooko trobelė.

5 DIENA. MELBURNAS–DVYLIKOS APAŠTALŲ
UOLOS–MELBURNAS (P, Pi)

Leisitės Didžiuoju vandenyno keliu su auksiniais paplūdimiais, gigantiškomis uolomis, vešliais džiunglių
miškais. Dienos kulminacija – Dvylikos Apaštalų uolų
virtinė.
Dvylikos Apaštalų uolų virtinė – gamtos
fantazija.

6 DIENA. MELBURNAS–ERSO UOLOS
MIESTELIS (P, V)

Keliausite prie Olgos kalnagūbrių grandinės, kurioje plyti daug aborigenams šventų akmens uolų. Erso
uola – didžiausias monolitas pasaulyje. „Tylos garsų“
vakarienė dykumoje.
„Tylos garsų“ vakarienė – ar tyla išties
skamba?

7 DIENA. ERSO UOLOS MIESTELIS–ALIS
SPRINGSAS–KERNSAS (PALM COVE) (P)

Prie Erso uolos stebėsite nuostabų saulėtekį.
Pusryčių užsuksite į aborigenų kultūrinį meno ir verslo centrą, ten susipažinsite su anangų genties menu.
Vyksite į Alis Springsą, dar vadinamą „Raudonuoju
Australijos centru“. Apžiūrėsite Oro mokyklą. Vėliau
skrisite į Kernsą – vieną didžiausių turizmo centrų
Australijos pakrantėje.
Australijos aborigenų šventovė Erso uola.

8 DIENA. KERNSAS (P, Pi)

Katamaranu keliausite prie Didžiojo barjerinio rifo.
Panardysite ir pasigrožėsite paslaptingu povandeniniu pasauliu.
Spalvingas Didžiojo barjerinio rifo pasaulis.

9 DIENA. KERNSAS (P)

Laisvas laikas. Rekomenduojama nuvykti į kurortinį
miestelį Palm Cove.

10 DIENA. KERNSAS–KURANDA–KERNSAS
(P, Pi)

Aborigenų kultūros parke Tjapukai susipažinsite
su seniausia pasaulyje Australijos čiabuvių kultūra.
Ilgiausiu lynų keliu pasaulyje keliausite virš atogrąžų
miškų į Kurandos kaimelį, kur vyksta spalvingi turgūs. Kurandos geležinkeliu per 15 tunelių ir 40 tiltų
vyksite į Kernsą.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 16 keliautojų
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Kelionė trunka 23 dienas

Atogrąžų turtai ir gyva Australijos aborigenų
kultūra Kurandos nacionaliniame parke.

11 DIENA. KERNSAS (P)

Laisvas laikas. Siūloma išvyka plaustais Tulio upe,
žvejyba, ekskursija Deintrio nacionaliniame parke
arba poilsis paplūdimyje.

12 DIENA. KERNSAS–SIDNĖJUS (P)

Atskridę į Sidnėjų, vyksite į viešbutį. Poilsis ir laisvas laikas.

13 DIENA. SIDNĖJUS (P, Pi)

Apsilankysite seniausiame Sidnėjaus rajone Rocks.
Keliausite kinų kvartalo ir populiaraus naktinio gyvenimo rajono Kings Cross gatvelėmis. Apsilankysite
garsiuosiuose Operos teatro rūmuose ir paplaukiosite laiveliu.
Sidnėjus – baltos burės saulėtoje pakrantėje.

14 DIENA. SIDNĖJUS (P)

Rekomenduojama išvyka į Mėlynuosius kalnus, milžiniškų uolų darinių, medžių ir krūmų derinį. Grožėsitės
kanjonais.

15 DIENA. SIDNĖJUS–KVINSTAUNAS (P)

Skrydis į Naujosios Zelandijos Pietų salą. Jos aukščiausias viršūnes dengia sniegas, slėniais leidžiasi ledynai, garma kriokliai, puikuojasi fiordai.
Apsilankysite kurorte ir ekstremaliojo sporto sostinėje Kvinstaune.

16 DIENA. MILFORDO ĮLANKOS KRUIZAS (P,
Pi)

Milfordo įlankos kruizas po nepakartojamo grožio
fiordų pasaulį.
Milfordo įlankos kruizas – fiordų didybė.

17 DIENA. VYNO KELIAIS (P, Pi)

Kvinstaunas yra vartai į centrinį Otago regioną, kurį
sudaro šeši subregionai, gaminantys pasaulinio lygio
vyną. Degustacija.
Vynas – vienas iš Naujosios Zelandijos
pasididžiavimų.

18 DIENA. KVINSTAUNAS–OKLANDAS (P)

Atskridę pasižvalgysite po Oklandą, labiausiai nuo
Vilniaus nutolusį milijoninį miestą.

19 DIENA. OKLANDAS–ROTORUA (P, V)

Užsuksite į Hobitono kaimelį, kuriame buvo filmuojamas „Žiedų valdovas“. Apžiūrėsite maorių kultūros šventovę Rotorua. Terminiame parke Te Puia
pasigrožėsite geizeriais ir karšto purvo baseinais.
Dalyvausite nacionaliniame maorių kultūros vakare.
Geizerių ir karštųjų versmių valdos Rotorua.

20 DIENA. ROTORUA (P)

Laisvas laikas. Puiki galimybė pasimaudyti karštose
versmėse ar pažvejoti.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KURANDA
KERNSAS
ALIS
SPRINGSAS

SIDNĖJUS
MELBURNAS

OKLANDAS
ROTORUA

DVYLIKOS
APAŠTALŲ
UOLOS
KVINSTAUNAS

21 DIENA. ROTORUA–VAITOMO URVAI–
OKLANDAS (P)

Užsuksite į Vaitomo urvų kompleksą. Požeminis labirintas stebina gausybe švytinčių jonvabalių, sukuriančių žvaigždėto dangaus įspūdį. Rekomenduojama
vakarienė restorane „The Observatory“.

22–23 DIENOS OKLANDAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)

Papusryčiavę vyksite į oro uostą. Skrydis Oklandas–
tarpiniai oro uostai–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Švenčiausia aborigenų uola Ersas
• „Raudonasis Australijos centras“ – Alis Springsas
• Unikaliausias pasaulyje koralų darinys –
Didysis barjerinis rifas
• Naujosios Zelandijos vyno degustacija

KELIONĖS DATA

2020 m. lapkričio 12–gruodžio 3 d.

KELIONĖS KAINA

5 199 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 19 nakvynių 3 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 19 pusryčių,
6 pietūs, 2 vakarienės;
• rusiškai ir angliškai kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• skrydis į Australiją ir atgal (nuo 1 500 EUR);
• vietiniai skrydžiai (nuo 1 300 EUR);
• Australijos viza (elektroninis leidimas keliauti –
ETA);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Afrika

Etiopija
Uganda
Ru a n d a
Pietų Afrikos
Respublika
Svazilandas
Madagaskaras

Etiopija

Katapulta į kitą pasaulį ir laiką
Mes jaučiame didelį norą pasidalyti savo kelione su Jumis, kol ši nykstanti kultūra dar nepradingo moderniame pasaulyje.
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–
TARPINIS ORO UOSTAS–ADIS ABEBA
2 DIENA. ADIS ABEBA (P, V)

Ekskursija po Etiopijos sostinę Adis Abebą.
Aplankysite Švč. Trejybės katedrą, Asnio meno galeriją, Nacionalinį muziejų.
Chaotiška ir šarminga Adis Abeba.

3 DIENA. ADIS ABEBA–LALIBELA (P, V)

9 DIENA. ARBA MINČAS–DŽINKA (P, V)

Vyksite į Džinką, aplankysite tsemajų, ari, bena genčių
kaimelius. Tsemajai – viena mažiausiai žinomų etninių
grupių Etiopijoje, ją sudaro apie 5 tūkst. žmonių.

4 DIENA. LALIBELA–GONDERIS (P, V)

11 DIENA. TURMIS–OMORATAS–TURMIS (P, V)

Dienos išvyka į UNESCO saugomą Simeno kalnų nacionalinį parką. Simeno kalnai yra viena didžiausių
kalnų grandinių Afrikoje. Gėrėsitės puikiu kraštovaizdžiu ir beždžionių, vadinamų geladomis, populiacija.
Lengvas žygis Simeno kalnais, stebint
endemines beždžiones.

6 DIENA. GONDERIS–BAHIR DARAS (P, V)

Keliausite į Bahir Darą ir vyksite prie Mėlynojo Nilo
krioklių, vėliau – prie Tanos ežero, kurį 2013 m. perplaukė ir lietuvis Vidmantas Urbonas. Ekskursijos laivu metu apsilankysite vienuolyno Ura Zidane Mihiret
bažnyčios saloje.
Mėlynojo Nilo ištakos – didžiausias Etiopijos
ežeras Tana.

7 DIENA. BAHIR DARAS–ADIS ABEBA–
ARBA MINČAS (P, V)

Po pusryčių vyksite į rytiniame Omo upės krante plytintį Omorato miestą. Miesto pavadinimas kildinamas nuo Omo upės vardo ir yra netoli Kenijos
sienos. Persikėlę per upę išskaptuota kanoja aplankysite dasenešo gentį. Keliausite į Turmį – hamerių
gyvenvietę. Jei pasiseks, matysite svarbiausią genties bendruomenės įvykį – jaunuolių įšventinimo į vyrus ceremoniją.
Tradicijų magija – jaunuolių įšventinimo į vyrus
ceremonija.

12 DIENA. TURMIS–KONSAS (P, V)

Keliaudami į Konsą, sustosite arbore genties kaimelyje, kur dar gyvuoja tradicija apipjaustyti mergaites
iki vedybų. Grožėsitės vadinamuoju „Niujorku“ – neįprastomis smiltainio uolomis ir darbščiųjų Konso gyventojų, dar vadinamų Etiopijos kinais, gyvenimu ir
tradicijomis.
Smiltainio dangoraižiai – neįprastos Etiopijos
„Niujorko“ uolos.

13 DIENA. KONSAS–AVASA (P, V)

Išvyksite į Avasą – vieną gražiausių miestų Avasos
ežero pakrantėje. Pagrindinis vietovės traukos objektas – ežeras. Vandenyje ar pakrantėje galima išvysti
daugybę paukščių. Poilsis viešbutyje „Haile Resort“.
Sparnuočių namai Avasos ežeras.

Atskridę į Adis Abebą, visureigiais keliausite
Didžiuoju Lūžių slėniu Etiopijos pietinės dalies link.
Vietovėje gausu ežerų, prie kurių gyvena daugybė
paukščių. Sustosite prie Zivajaus ežero.
Diena kelyje per akacijų ir trobelių nusėtą
savaną, stebint vietines gentis.

14 DIENA. AVASA–KAVOS PLANTACIJOS–
AVASA (P, V)

8 DIENA. ARBA MINČAS (P, V)

Išvyksite į Adis Abebą. Sustosite apžiūrėti istorinių ar
gamtinių objektų. Po vakarienės tradiciniame restorane vyksite į oro uostą. Vėlyvas skrydis.

Pasiplaukiosite po Čamo ežerą, vadinamą „krokodilų
turgumi“. Vėliau vyksite į kalnuose 2 800 m aukštyje
įsikūrusį Čenčos kaimelį ir aplankysite dorze genties
etninę grupę. Apžiūrėsite unikalaus statybos stiliaus
namus, pasigrožėsite tradicinių amatų dirbiniais.

Kelionė trunka 16 dienų
SIMENO
NACIONALINIS
PARKAS

GONDERIS

LALIBELA

BAHIR DARAS

10 DIENA. DŽINKA–MAGO NACIONALINIS
PARKAS–TURMIS (P, V)

Vyksite į Mago nacionalinį parką. Aplankysite mursių genties kaimą. Mursiai labiausiai žinomi dėl vieno puošybos elemento – vadinamųjų lūpų lėkščių.
Antradieniais čia šurmuliuoja spalvingas turgus, prekiauja įvairių genčių atstovai, galima įsigyti įdomių
suvenyrų – vietinių amatininkų dirbinių.
Pažintis su mursių gentimi ir spalvų šokis
vietiniame turguje.

5 DIENA. GONDERIS–SIMENO NACIONALINIS
PARKAS–GONDERIS (P, V)

16

Etiopijos ežerų valdovai – krokodilai,
begemotai ir vandens paukščiai.

Skrisite į Lalibelą, Etiopijos krikščionių ortodoksų
centrą ir piligrimystės vietą. Apžiūrėsite didžiausią
monolitinę bažnyčią pasaulyje Bete Medhame Alem,
UNESCO saugomą kryžiaus formos Šv. Jurgio bažnyčią, užsuksite į vietinę mokyklą ir dalyvausite kavos
gėrimo ceremonijoje.
Unikalios Lalibelos monolitinės bažnyčios,
UNESCO objektas.
Skrisite į Gonderį. Matysite unikalius į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus Karališkuosius rūmus, apsilankysite Švč. Trejybės šviesos bažnyčioje,
išpuoštoje neįtikėtomis freskomis. Pasak legendos,
čia buvo laikoma Sandoros skrynia.
Gyva Sandoros skrynios legenda Švč. Trejybės
šviesos bažnyčioje.

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

Apsilankę Avasos žuvų turguje, tęsite kelionę į
Jirgalemo kavos plantacijas.

15 DIENA. AVASA–ADIS ABEBA –
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P, V)

16 DIENA. ATVYKIMAS Į VILNIŲ

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

ADIS ABEBA

ARBA MINČAS
DŽINKA

MAGO
NACIONALINIS
PARKAS

AVASA

KONSAS
TURMIS

OMORATAS

KELIONĖJE:

• Išskaptuotos uolose Lalibelos bažnyčios –
viso krikščioniškojo pasaulio paminklas
• Endeminės gelados ir Simeno nacionalinio
parko grožybės
• Tradicijų magija ir pažintis su tsemajų,
dasenešų, hamerių, mursių gentimis
• Aromatingosios Etiopijoje užaugintos kavos
skanavimas
• Ilgametė patirtis organizuojant keliones
į Etiopiją, pačių atrinkti viešbučiai, gidai,
transportas

KELIONĖS DATA:

2020 m. lapkričio 3–18 d.

KELIONĖS KAINA

2 390 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 14 nakvynių 3–4 viešbučiuose bei lodžijose
pagal Etiopijos klasifikavimo sistemą;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 14 pusryčių,
14 vakarienių;
• angliškai kalbančių gidų ir vertimo į lietuvių
kalbą paslaugos;
• skautų paslaugos Simeno ir Mago
nacionaliniuose parkuose;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Etiopiją ir atgal, trys vietiniai
skrydžiai (nuo 990 EUR);
• Etiopijos viza (apie 70 EUR);
• mokestis už genties žmonių fotografavimą ir
šventės stebėjimą;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Uganda
ir Ruanda

Misija – Afrikos safaris

Nuo 2 keliautojų

Užburianti Afrika kviečia pajusti jos karštą alsavimą, neaprėpiamas erdves, išvysti nuostabius
gyvūnus jų natūralioje aplinkoje ir tiesiog patirti nuotykį. Leiskitės įtraukiami šio žemyno magijos ir, tikime, niekada nesigailėsite savo pasirinkimo. Tad pirmyn į safarį!
1 DIENA. KIGALIS–UGNIKALNIŲ
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)

Pasiruoškite nuotykiams nuo pat ankstaus ryto, kai
atsakingo asmens būsite pasitikti viešbutyje. Iš pradžių leisitės į ekskursiją po Ruandos sostinę Kigalį.
Aplankysite Gisozi genocido memorialinį centrą, kuriame nuolat veikia trys su genocidu susijusios ekspozicijos. Pati didžiausia skirta 1994 m. vykdytam
tutsių tautos genocidui. Vyksite į Ugnikalnių nacionalinį parką Musanzės provincijoje. Parkas plyti greta
Virungos kalnų, jame yra net aštuoni senieji ugnikalniai, priklausantys trims šalims – Ruandai, Ugandai ir
Demokratinei Kongo Respublikai. Unikalioje vietovėje galima stebėti kalnų gorilas, nuostabias auksines
beždžiones ir, žinoma, gėrėtis puikiais peizažais.

2 DIENA. UGNIKALNIŲ NACIONALINIS
PARKAS–BVINDŽIO NACIONALINIS PARKAS
(UGANDA) (P, Pi, V)

Po pusryčių apie 7 val. vyksite į Kinigio lankytojų
centrą, kuriame išklausysite trumpą instrukciją, kaip
elgtis stebint drovias ir žaismingas auksines beždžiones (Cercopithecus kandti), priklausančias markatų
porūšiui. Išvydę šokliąsias būtybes, galėsite atidžiai
stebėti jų elgesį ir įamžinti šį nuostabų susitikimą
nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Grįžę į pradinį tašką, susitiksite su gidu, važiuosite į viešbutį papietauti ir pasiruošite kelionei į Bvindžio nacionalinį parką.

3 DIENA. BVINDŽIO NACIONALINIS PARKAS
(P, Pi, V)

Dieną pradėsite ankstyvais pusryčiais viešbutyje ir
vyksite į Bvindžio nacionalinio parko lankytojų centrą. Čia būsite trumpai instruktuoti, kad žinotumėte,
ko tikėtis stebint gorilas. Galėsite užsisakyti vietinio
nešiko paslaugas. Jis ne tik visą dieną neš jūsų daiktus, bet ir lydės jus bei padės žygio metu. Jei jūsų
fizinė forma labai prasta ir nepajėgiate pas gorilas
keliauti pėsčiomis, nešikai gali jus pas jas nunešti –
pabandykite susitarti dėl kainos. Žygiui užtenka vidutinio fizinio pasirengimo, bet, jeigu esate itin sportiškas, žinoma, tai bus tik pranašumas! Gorilų šeimą
sudaro 10–30 skirtingo amžiaus narių. Tarp jų gali
būti daugiau nei viena vyresnio amžiaus gorila, bet
šeimai vadovauja dominuojantis vyriausias patinas.
Su gorilomis galėsite praleisti apie valandą, tada keliausite atgal į lankytojų centrą ir gausite patvirtinimo sertifikatus, kad prisidėjote prie gorilų išsaugojimo Bvindžio miške. Grįžę į viešbutį papietausite ir

7

Kelionė trunka 7 dienas

pailsėsite. Vėlai vakare vyksite į tva pigmėjų – laikomų seniausia tauta Afrikos didžiųjų ežerų regione –
gyvenvietę, kur sužinosite apie jų gyvenimo būdą.

4 DIENA. BVINDŽIO NACIONALINIS PARKAS–
KARALIENĖS ELŽBIETOS NACIONALINIS
PARKAS (P, Pi, V)

Anksti papusryčiavę apie 7 val. vyksite į Išašos regioną Karalienės Elžbietos nacionaliniame parke (kelionė truks 6–7 val.). Parkas yra labiausiai lankomas
visoje Ugandoje. Jame gyvena daugybė laukinių gyvūnų: afrikiniai buivolai, hipopotamai, Nilo krokodilai,
afrikiniai drambliai, leopardai, liūtai, šimpanzės, veisiasi daugiau nei 500 rūšių paukščiai. Tačiau vietovė, į kurią šiandien vyksite, garsėja tuo, kad čia galima išvysti po medžius laipiojančių liūtų. Vos atvykę
galėsite pradėti fotomedžioklę savanoje ir ieškoti šių
ypatingų gyvūnų, paprastai įsitaisiusių figmedžiuose.

KIBALĖS
NACIONALINIS
PARKAS
KAMPALA

KARALIENĖS
ELŽBIETOS
NACIONALINIS
PARKAS

UGNIKALNIŲ
NACIONALINIS
PARKAS

KAZINGA
BVINDŽIO
NACIONALINIS
PARKAS

KIGALIS

5 DIENA. KASENYI–KAZINGA (P, Pi, V)

Šiandien kelsitės labai anksti. Pasiimsite supakuotus
pusryčius ir vyksite į Karalienės Elžbietos nacionalinį parką, kur tęsite fotomedžioklę Kasenyi regione.
Tai puiki proga pamatyti įvairių anksti prabundančių laukinių gyvūnų, kol jie dar negrįžta į savo slėptuves saulei tekant. Galėsite išvysti liūtų, dramblių,
buivolų, daugybę Ugandos pelkinių ožių ir kitų gyvūnų. Turėsite laiko papietauti. Po pietų pasuksite prie
Kazingos kanalo Karalienės Elžbietos nacionaliniame
parke ir leisitės į 2 val. kruizą šiuo kanalu stebėti saulėlydžio. Plaukiant galima pamatyti dramblių, buivolų, hipopotamų, krokodilų, driežų, begalę paukščių.

6 DIENA. KIBALĖS NACIONALINIS PARKAS
(P, Pi, V)

Papusryčiavę Karalienės Elžbietos nacionaliniame
parke įsikūrusiame viešbutyje, vyksite į Kibalės nacionalinį parką. Užsuksite į Bigodi pelkynus ir važiuosite į Kibalės parko lankytojų centrą išklausyti nurodymų dėl šimpanzių stebėjimo. Beždžiones stebėsite
3–4 valandas. Miške galėsite išvysti ir kitų primatų,
pavyzdžiui, juodųjų ir raudonųjų kolobusų, anubių,
pilkaskruosčių magabių. Po išvykos grįšite į viešbutį
papietauti, o po to jūsų lauks kelionė į Bigodi ekologinius pelkynus.

7 DIENA. KAMPALA–ENTEBĖS ORO UOSTAS (P)

Neskubėdami papusryčiausite ir vyksite į Ugandos
sostinę Kampalą. Pakeliui papietausite, o gidas palydės jus iki oro uosto.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

KELIONĖJE:

• Kelionė po keturis nacionalinius parkus
• Pažintis su kalnų gorilomis ir auksinėmis
beždžionėmis
• Kvapą gniaužiančios laukinių gyvūnų
fotomedžioklės
• Užburiantis kruizas Kazingos kanalu

KELIONĖS DATOS:

geriausias laikas keliauti – 2020 m. sausis,
vasaris, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis
ir gruodis

KELIONĖS KAINOS:

nuo 3 150 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai;
nuo 3 100 EUR + , kai vyksta 4 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•

visi pervežimai;
6 nakvynės lodžijose;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą;
gido paslaugos viso safario metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai;
• vizos mokesčiai;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Pietų Afrikos
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Vaivorykštės keliu
Afrika – be galo įdomus įspūdingo kraštovaizdžio žemynas: didžiosios savanos ir karštos dykumos, laukinė nepaliesta gamta, stulbinama augalų ir gyvūnų įvairovė. Pasakiškai turtinga
gamta ir tautų koloritas kasmet traukia milijonus turistų.
1 DIENA. JOHANESBURGAS–MPUMALANGA (Pi, V)

KRUGERIO
NACIONALINIS
PARKAS
MPUMALANGA

Anksti ryte iš Johanesburgo išvyksite į Mpumalangą.
Nedaugelis pasaulio regionų gali lygintis su šios vietovės įstabiu grožiu. Esant palankiam orui, grožėsitės kalnų peizažais nuo vietovės, vadinamos Dievo
langu (angl. God’s Window).

JOHANESBURGAS

2–3 DIENOS. KRUGERIO NACIONALINIS
PARKAS (P, Pi, V)

Po pusryčių keliausite į didžiausią gyvūnų rezervatą
visoje Pietų Afrikoje. Krugerio nacionalinis parkas didžiuojasi turėdamas daugiausia gyvūnų rūšių ir net
16 įstabių ekosistemų. Jaudinantys safariai suteiks
puikią galimybę stebėti daugybę čia gyvenančių gyvūnų. Šioje nepaprastoje laukinėje Afrikoje galėsite
pamatyti vadinamąjį „didįjį penketą“: liūtų, leopardų,
dramblių, raganosių ir buivolų, taip pat daug kitų rūšių gyvūnų.

4 DIENA. SVAZILANDO KARALYSTĖ (P, Pi, V)

Po pusryčių išvyksite į Maloločos gamtos rezervatą,
esantį Svazilando kalnuose. Kirsdami sieną sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus. Rezervatą tyrinėsite pėsčiomis, todėl galėsite pasigrožėti nuostabia
gamta ir kalnų vaizdais. Vakare atsipalaiduosite mėgaudamiesi vakariene prie laužo.

5–6 DIENOS. ZULŲ TAUTELĖS ŽEMĖS (P, Pi, V)

Aplankysite netoli Mbabanės esančius rankdarbių
turgus. Nevalia aplenkti ir vietos žynio! Po ankstyvo
safario nukeliausite į netoliese esantį zulų kaimelį ir
susipažinsite su jų kultūra bei gyvenimo būdu. XIX a.
galingoji zulų gentis ietimis nugalėjo puikiai ginkluotą britų armiją.

7–8 DIENOS. DRAKONO KALNAI (P, Pi, V)

Vyksite į Drakono kalnus (Drakensberg Mountains) –
tai 200 km ilgio kalnuota stebuklų šalis, įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kalnai skiria
Atlanto ir Indijos vandenynų baseinus, jų aukštis –
3 tūkst. metrų. Tai aukščiausi kalnai Pietų Afrikoje.
Keliausite į pietinę šių kalnų papėdę, tarsi žygeivių
rojų – upių išgraužti tarpekliai, kriokliai, uolos.

9–10 DIENOS. LAUKINIS KRANTAS (P, Pi, V)

Keliausite į Laukinį Krantą – beveik nepaliestą Pietų
Afrikos rojų. Čia gimė Nelsonas Mandela. Antrą dieną
turėsite laisvo laiko patyrinėti šią beveik nepaliestą
civilizacijos vietovę, pabendrauti su vietos gyventojais ar atsipalaiduoti paplūdimyje.

11 DIENA. ADO DRAMBLIŲ NACIONALINIS
PARKAS (P, V)

Aplankysite Ado dramblių nacionalinį parką, įkurtą
1931 m., norint apsaugoti paskutinius 11 laukinių
dramblių nuo išnykimo. Dabar čia ganosi daugiau nei
600 dramblių. Parke taip pat galima išvysti juodųjų
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SVAZILANDAS

Nuo 2 keliautojų

17

Kelionė trunka 17 dienų

KELIONĖJE:

• Krugerio ir Ado dramblių nacionaliniai parkai
• Maloločos ir Mkuzės rezervatai, Drakono
kalnai, Laukinis Krantas
• Zulų genties kaimelis
• Stalo kalnas ir Stelenbošo vyno regionas

KELIONĖS DATOS:

raganosių, kuprotųjų buivolų, liūtų ir leopardų, smulkesnių žinduolių ir daugiau nei 400 rūšių paukščių.

2020 m. sausio 18–vasario 3 d.;
2020 m. vasario 15–kovo 2 d.;
2020 m. kovo 14–30 d.;
2020 m. balandžio 4–20 d.;
2020 m. birželio 27–liepos 13 d.;
2020 m. liepos 4–20 d., 11–27 d.;
2020 m. rugpjūčio 1–17 d., 8–24 d., 15–31 d.;
2020 m. rugpjūčio 29–rugsėjo 14 d.;
2020 m. rugsėjo 12–28 d.;
2020 m. rugsėjo 19–spalio 5 d.;
2020 m. spalio 17–lapkričio 2 d;
2020 m. lapkričio 7–23 d., 14–30 d.

12–13 DIENOS. KNISNA–CICIKAMA (P, Pix1)

KELIONĖS KAINA

DRAKONO
KALNAI

KEIPTAUNAS

ADO DRAMBLIŲ
NACIONALINIS
PARKAS
KNISNA

HERMANUSAS

CICIKAMA

Indijos
vandenynas

Vieną dieną praleisite prie Audrų upės žiočių.
Galėsite pasivaikščioti akmenuota pakrante iki pat
tarpeklio. 80 km ruožą užimančiame Cicikamos miško ir pakrantės nacionaliniame parke pamatysite jūros ir kranto peizažų su atokiais slėniais, pakrantės
miškų su giliais upių tarpekliais, vedančiais prie jūros. Galėsite pasimėgauti jūrų gėrybėmis viename iš
puikių Knisnos restoranų (savo sąskaita).

14 DIENA. HERMANUSAS (P, Pi)

Po pusryčių keliausite į Hermanusą. Tai viena geriausių vietų stebėti banginius nuo pakrantės. Gegužę–
gruodį banginiai atplaukia į pakrantės vandenis maitintis ir poruotis. Pasivaikščiosite gražia pakrante.

15–16 DIENOS. KEIPTAUNAS (P)

Keiptaunas – vienas vaizdingiausių miestų pasaulyje. Miestą 1652 m. įkūrė olandai, jame yra daug
istorinių pastatų, tarp jų – senasis olandų fortas.
Pagrindinis traukos objektas – įstabusis Stalo kalnas. Apsilankysite gerai žinomame Pietų Afrikos vyno
regione Stelenboše, ten degustuosite vyną (už papildomą mokestį) ir leisitės į ekskursiją po vyno rūsius.
Užsuksite prie kyšulio Cape Point, nuo kurio atsiveria
vienas žaviausių vaizdų pasaulyje.

17 DIENA. KEIPTAUNAS (P)

2 240 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• visi pervežimai pagal programą;
• 14 nakvynių lodžijose, svečių namuose;
• 2 nakvynės stacionariose stovyklavietėse
(1 tualetas dviem kambariams);
• maitinimas pagal programą: 16 pusryčių,
12 pietų, 11 vakarienių (dauguma valgių
ruošiami transporto priemonėje – visureigiame
autobusiuke (angl. Safari truck) su grupės
pagalba, valgoma specialiai įrengtose vietose
gamtoje);
• ekskursijos pagal programą;
• parkų ir turistinių objektų mokesčiai;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Pietų Afrikos Respubliką ir
atgal (nuo 790 EUR);
• pervežimai iš oro uosto ir atgal;
• Pietų Afrikos Respublikos dviejų įvažiavimų
arba daugkartinė viza (vizos kaina nuo
114 EUR + siuntimas apie 150 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Pakilsite į Stalo kalną, nuo kurio atsiveria panoraminiai Keiptauno vaizdai, aprėpiantys net Robeno salą.
Vaizdą nuo Stalo kalno BBC apibūdino kaip panoramą, kurią tiesiog būtina pamatyti. Patyrinėję Afrikos,
dar vadinamos Vaivorykštės tauta, siūlomus turtus,
dar kartą pažvelgsite į Keiptauną. Po ekskursijos –
turo pabaiga.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Svazilandas

Pažintis su Afrika pėsčiomis

Nuo 2 keliautojų

Norint tinkamai pažinti šalį, reikia ją pajusti, išlieti prakaito lašelį ir leisti susižavėjimo ašarai
riedėti skruostu. Patirkite nepakartojamų nuotykių, keliaudami po Afriką pėstute.
1–2 DIENOS. JOHANESBURGAS–MPUMALANGA
(Px1, Pi, V)
Johanesburge susitikę su vadovu, rytų kryptimi keliausite į Mpumalangą. Aplankysite Pilgrims Resto
aukso kasyklų miestelį ir apžvalgos aikštelę, vadinamą „Dievo langu“. Pramankštinsite kojas, 2–3 km
palengva eidami nuo baseinų Mak Mak, kol pasieksite nakvynės vietą. Kitą rytą 3–4 val. pirmas ilgesnis
žygis Blaido upės kanjonu – tai pirma ilgesnė trasa
(3,5 val. gerais keliais su akmenų intarpais). Eidami
kanjono kraštu, pamažu leisitės į jį ir matysite upę
bei nuostabius vaizdus. Tyrinėsite miškus ir krioklius,
suteikiančius ypatingą žavesį Mpumalangos grožiui.
Vakarodami prie laužo stovyklavietėje, girdėsite naktinės savanos garsus.

3–4 DIENOS. KRUGERIO NACIONALINIS
PARKAS (P, Pi, V)

Krugerio nacionalinis parkas – tai „didžiojo penketo“
karalystė. Čia praleisite visą dieną, ieškodami leopardo, išdidaus liūto ar galingo dramblio. Profesionalūs
ir patyrę vadovai pasidalys savo žiniomis apie ekologiją, florą ir fauną. Pasivaikščiosite su vietiniu reindžeriu, kuris išmokys atpažinti pėdsakus, tyliai sėlinti
ir stebėti gyvūnus.

5–6 DIENOS. SVAZILANDO KARALYSTĖ (P, Pi, V)

Svazilando karalystė pasitiks vaisių plantacijomis,
o jūsų kelias vingiuos į kalnus. Kirsdami sieną sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus. Dvi naktis
praleisite Maloločos gamtos rezervato pakraštyje.
Nepramintais takais 4–6 val. keliausite po Maloločos
kalvas iki nuostabaus krioklio. Svaziai gali pasigirti
gausiu kultūriniu palikimu, aplankysite vietinį turgų
ir sostinę Mbabanę.

KRUGERIO
NACIONALINIS
PARKAS
MPUMALANGA
JOHANESBURGAS

SVAZILANDAS
ZULULANDO
REZERVATAI

14

Kelionė trunka 14 dienų

KELIONĖJE:

• Krugerio nacionalinis parkas ir „didysis
penketas“
• Pasivaikščiojimas po Svazilando ir Drakono
kalnus
• Isimangaliso balažemių parkas –
UNESCO paveldo sąrašo pažiba
• Zulų karalystė

KELIONĖS DATOS:

2020 m. vasario 8–21 d.; gegužės 9–22 d.;
2020 m. birželio 13–26 d.; liepos 18–31 d.;
2020 m. rugpjūčio 15–28 d.;
2020 m. rugsėjo 12–25 d.; spalio 3–16 d.

DRAKONO
KALNAI

Indijos
vandenynas

11–12 DIENOS. DRAKONO KALNAI (P, Pi, V)

Pamatysite įspūdingus Drakono kalnus ir vadinamąją
„iečių sieną“. Nakvosite prie kalnų ir leisitės į žygius:
3,5 val. Blaido upės kanjonu ir 2–3 val. miškais bei
pakrante.

13 DIENA. DRAKONO KALNAI (P, Pi)

Po ankstyvų pusryčių apie 5–6 val. pėsčiomis keliausite į Putadičabą iki Sentinelio viršūnės. Pasieksite
amfiteatrą ir Tugelos krioklius.

14 DIENA. JOHANESBURGAS (P, Pi)

Paskutinę kelionės dieną pradėsite poilsiu. Vėliau keliausite į Johanesburgą.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 950 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• visi pervežimai pagal programą;
• 13 nakvynių nameliuose;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą: 13 pusryčių,
14 pietų, 10 vakarienių;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Pietų Afrikos Respubliką ir
atgal (nuo 600 EUR);
• Pietų Afrikos Respublikos viza
(114 EUR + siuntimas apie 150 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

7–8 DIENOS. ZULULANDO REZERVATAI (P, Pi, V)

Grįžę į Pietų Afriką, keliausite į Mkuzės medžioklės
rezervatą, pasimėgausite pasivažinėjimu ir gyvūnų
stebėjimu. Kitą rytą ištyrinėsite Hluhluvės gyvūnijos
rezervatą, kuriame rūpinamasi raganosių išlikimu, ir
aplankysite zulų kaimą. Kirsdami sieną sutvarkysite
įvažiavimo į šalį formalumus. Popietę su gidu leisitės ieškoti paukščių, kurių čia daugiau nei 540 rūšių.
Jei pasiseks, prie Msinene upės pamatysite droviąją
antilopę nijalą.

9–10 DIENOS. ZULULANDO MŪŠIO LAUKAI (P, Pi)

Stebėdamiesi kalvų ir klonių grožiu, pakrante keliausite iki nedidelio Dandi miestelio, kur vyko mūšiai
tarp zulų, britų ir būrų. Užsuksite į Tulanos muziejų.
Kitą rytą apžiūrėsite mūšio lauką Isandlwana, o tuomet nepramintais takais leisitės į 4–5 val. žygį per
zulų žemes.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Gamtos stebuklų sala
Madagaskaras – izoliuota sala, kupina neįtikėtinų gamtos turtų. Tarp senovinių augalų ir egzotinių žiedų skraido nematyti paukščiai ir margaspalviai drugeliai. Balto smėlio atogrąžų paplūdimiai bučiuoja smaragdo spalvos vandenis. Visa tai priverčia susimąstyti – čia rojaus idilė
ar tikrovė?
1 DIENA. ANTANANARYVAS

Savarankiškai atvykę į Antananaryvą būsite pasitikti
ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. ANTANANARYVAS–ANCIRABĖ (P)

Važiuosite į terminiais šaltiniais garsėjančią
Ancirabę. Grožėsitės tipiniu plokščiakalnio peizažu –
žalsvais ryžių ir kviečių laukais, raudono dirvožemio
žeme, smaragdo spalvos krūmokšniais ir ryškiai mėlynu dangumi virš paprastų vietinių namelių, statytų
iš medienos arba palmių lapų. Vakarėjant pasieksite
Ancirabę.

3 DIENA. ANCIRABĖ–RANOMAFANA (P)

Aplankysite Ranomafanos nacionalinį atogrąžų miškų parką – įvairių rūšių lemūrų, paukščių, chameleonų ir varlių namus. Sustosite Amboštroje – malagasių amatininkų centre. Čia galėsite susipažinti su
zafimanirių genties pasididžiavimu – medžio raižiniais. Tęsite kelionę į Ranomafaną. Užsiregistravę
viešbutyje, turėsite galimybę vykti į naktinį gyvūnų
stebėjimo žygį ir išvysti, kaip užslinkus sutemoms
pradeda virti gamtos gyvenimas.
Zafimanirių genties pasididžiavimas – medžio
raižiniai, UNESCO objektas.

4 DIENA. RANOMAFANA–FIANARANCOA (P)

Lankysitės Ranomafanos nacionaliniame parke, išsiskiriančiame unikalia biologine įvairove. Matysite
lemūrus, chameleonus, vorus, varles, daugybę orchidėjų ir net medicinai naudojamų augalų. Visai
neseniai – tik 1986 m. – čia buvo atrasti ypatingi
auksaspalviai lemūrai, be to, šiame parke veisiasi
daugiau nei 100 rūšių paukščiai. Po pietų keliausite
į Fianarancoa – betsileo genties sostinę. Važiuosite
į Ambalavao – regiono komercinį centrą, garsėjantį
liaudies muzika, menais ir amatais.

Neįtikėtina biologinė įvairovė Ranomafanos
nacionaliniame parke.

5 DIENA. FIANARANCOA–RANOHYRA (P)

Ekskursija po unikalaus rankų darbo popieriaus gamyklą „Antemoro“. Vykdami į Ranohyrą aplankysite
Anja parką, kuriame galėsite stebėti kelias lemūrų
šeimas natūralioje aplinkoje. Saulei leidžiantis atvyksite į Ranohyrą.

6 DIENA. RANOHYRA (P)

Jūsų lauks nepakartojami įspūdžiai Isalo nacionaliniame parke, garsėjančiame kanjonais, įspūdingais
uolų dariniais, bet labiausiai – mėnulio peizažais, susiformavusiais prieš 145–65 mln. metų. Tai geriausia
vieta stebėti sifakas – dar vienos Madagaskare gyvenančios rūšies lemūrus. Vietiniai sako, jeigu sifaka
pasirodo kelyje, kuriuo eini, vadinasi, pasirinkai tinkamą kelią. Pėsčiomis pasiekę gamtinius baseinus,
galėsite išsimaudyti ir pailsėti. Apsilankysite prie vadinamųjų „Nimfų kaskadų“ krioklio.
Mėnulio peizažai Žemėje – Isalo nacionalinis
parkas ir įdomiosios sifakos.

7 DIENA. RANOHYRA–TOLIARA (P)

Vyksite Toliaros link. Važiuosite per dygliakrūmių
plotus, kuriuos sudaro atskira ekosistema. Tai sumedėjusių lapuočių ir sukulentų mišinys, didingai puošiantis mahafaly kapavietes. Aplankysite medelyną
su daugybe kraštui būdingų augalų rūšių.

8 DIENA. TOLIARA–MORONDAVA (P)

Būsite pervežti į Toliaros oro uostą ir skrisite į
Morondavą. Būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.
Likusi dienos dalis skirta poilsiui prie jūros.

9 DIENA. MORONDAVA–KIRINDŽIO
REZERVATAS–MORONDAVA (P)

Ryte lankysite netoliese esantį Betanės žvejų kaimelį,
toliau važiuosite į išdžiūvusių miškų Kirindžio rezervatą. Jūsų lauks 3 val. žygis pėstute, kurio metu matysite vietinius gyvūnus: lemūrus, gyvates, chameleonus, fosas ir kt. Turėsite galimybę vykti į naktinį
gyvūnų stebėjimo žygį.

10 DIENA. KIRINDŽIO REZERVATAS–
MORONDAVA (P)

Grįždami į Morondavą, sustosite pasigrožėti garsiąja baobabų alėja. Tai viena gražiausių Madagaskaro
įžymybių ir viena įspūdingiausių vietų visoje mūsų
planetoje.
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Nuo 2 keliautojų

12

Kelionė trunka 12 dienų

Mozambiko
sąsiauris

ANTANANARYVAS

MORONDAVA

ANCIRABĖ
RANOMAFANA

KIRINDŽIO
REZERVATAS
IFATIS

FIANARANCOA
RANOHYRA

TOLIARA

Indijos
vandenynas

11 DIENA. IFATIS–TOLIARA–
ANTANANARYVAS (P)

Laisva diena prie jūros kol būsite paimti ir nuvežti į
oro uostą skrydžiui į Antananaryvą. Atvykus būsite
pasitikti ir nuvežti į viešbutį.

12 DIENA. ANTANANARYVAS (P)

Po pusryčių užsuksite į rankdarbių turgų. Po to būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui.

KELIONĖJE:

• Lemūrų karalystė Madagaskaras
• Endeminės lapės ir šuns mišrūnas fosa
• Dangų remiantys milžinai baobabai

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 1 875 EUR + ,
kai vyksta 2–4 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 11 nakvynių 2–4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu;

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Madagaskarą ir atgal
(nuo 990 EUR);
• vietiniai skrydžiai (nuo 590 EUR);
• Madagaskaro viza (apie 35 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Kenija
Tanzanija

Kenija

Pasinerkite į safario nuotykius!
Kelionės maršrutas jus nukels į gražiausius ir garsiausius šalies nacionalinius parkus. Taip
pat ir į mažiau žinomas vietoves prie Naivašos ežero. Žinoma, reikia nepamiršti ir sostinės
Nairobio. Susipažinkite su nepakartojamais kraštovaizdžiais ir stulbinančiu gyvūnijos pasauliu, leiskite sau pasinerti į nuotykius Kenijoje! Geriausias laikas vykti į safarį šioje šalyje tada,
kai vyksta kasmetė milijonų antilopių ir zebrų migracija per Masajų Maros lygumas – nuo liepos iki spalio mėnesio.
1 DIENA. NAIROBIS

Atvykę į Nairobio tarptautinį oro uostą, sutvarkysite
įvažiavimo į šalį formalumus ir lydimi gido vyksite į
viešbutį.

2 DIENA. NAIROBIS–ABERDERO
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)

Po pusryčių susitiksite su atstovu instruktažui ir kartu su gidu išvyksite į Aberdero nacionalinį parką.
Važiuosite derlingomis ananasų ir kitų augalų plantacijomis, taip pat Kenijos kalno papėdėje esančiu
to paties pavadinimo nacionaliniu parku. Vietovė dėl
unikalios augalijos, tankių miškų, mineralinių šaltinių
ir retų nykstančių rūšių gyvūnų įtraukta į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Pasiekę Aberdero užmiesčio klubą, pietausite ir vyksite į lodžiją „The Ark“, kurios architektūra primena gilią senovę ir Nojaus arką.
Lodžija įsikūrusi Aberdero nacionalinio parko širdyje
prie vandens išteklių, kur renkasi parko gyventojai –
laukiniai žvėrys. Juos stebėti galėsite tiesiog iš lodžijos terasos.

3 DIENA. ABERDERO NACIONALINIS PARKAS–
NAIVAŠOS EŽERAS (P, Pi, V)

Papusryčiavę važiuosite prie Naivašos ežero, tyvuliuojančio Didžiajame Lūžių slėnyje. Kirsite pusiaują,
tad galėsite įsiamžinti. Kita stotelė – prie Tompsono
krioklio. Atvykę į lodžiją papietausite ir laivu leisitės
į safarį po ežerą.

4 DIENA. NAIVAŠOS EŽERAS–MASAJŲ MARA
(P, Pi, V)

Po pusryčių išvyksite į Masajų Maros nacionalinį rezervatą – natūralią Serengečio nacionalinio parko
tąsą Tanzanijoje. Masajų Mara su Serengečio parku sudaro vieną ekologinį vienetą. Apie visa tai savo
knygoje „Serengetis neturi mirti“ rašė vokiečių zoologai Bernhardas ir Michaelis Grzimekai.
Daugumos safario keliautojų tikslas – pamatyti vadinamąjį „didįjį penketą“, t. y. liūtą, leopardą, dramblį,
raganosį ir buivolą. Pasaulyje yra nedaug tokių vietų, kuriose galima išvysti visus šiuos gyvūnus, viena
iš jų – Kenija. Bene pati populiariausia vieta stebėti
laukinius gyvūnus – Kenijoje esantis, peizažų įvairove užburiantis Masajų Maros nacionalinis rezervatas.
Tai ir kalvos, ir kalnai, ir vešliais miškais pasipuošę
upių krantai, pereinantys į toliau nuo upės augančius
krūmynus ir savanas. Kenija ir safaris, galima sakyti,
jau yra tapę sinonimais. Keliaudami matysite užgesusius Longonoto ir Susvos ugnikalnius, stabtelėsite
Noroke – masajų gyvenamame miestelyje. Nuo šios
vietos apie 70 km važiuosite prastesniu duobėtu keliu ir po keturių valandų kelionės pasieksite lodžijas.
Tada jūsų lauks pietūs ir išvyka į vakaro safarį.
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ABERDERO
NACIONALINIS
PARKAS

Nuo 2 keliautojų

6

Kelionė trunka 6 dienas

KELIONĖJE:
•
•
•
•

NAIVAŠOS
EŽERAS
NAIROBIS
MASAJŲ
MARA

Šilta vietinių gyventojų šypsena
Trys nacionaliniai parkai ir laisvės pojūtis
Tūkstančiai laukinių gyvūnų
Balto smėlio paplūdimiai Indijos vandenyno
pakrantėje

KELIONĖS DATOS:
Indijos
vandenynas

5 DIENA. MASAJŲ MARA (P, Pi, V)

Šiandien, po pusryčių, tekant saulei profesionalus
reindžeris pakvies jus į rytinį safarį. Tai bus dar viena
pažintis su laukiniais gyvūnais ir gamta, o gal ir vietiniais gyventojais masajais. Masajai iki šiol gyvena
pagal senąsias tradicijas, saugo savo apeigas, įdomų šeimos gyvenimo būdą, šokius, ritualus. Pagal
dydį masajų gentis yra trečia Kenijoje. Tai klajokliai,
auginantys gyvulius ir kartu su jais keliaujantys ieškodama geresnių ganyklų. Masajų kariai nepaprastai gražūs – tobulo kūno sudėjimo, ilgomis, tiesiomis
ir raumeningomis kojomis, tiesūs, lanksčių judesių,
o jų ginklai ir papuošalai – neatsiejama karių gyvenimo dalis.
Grįžus į lodžiją, pietūs, o po jų – vakarinis safaris. Be
vadinamojo „didžiojo penketo“, čia taip pat galite išvysti ir kitų gyvūnų: žirafų, zebrų ir gepardų.

6 DIENA. MASAJŲ MARA–NAIROBIS (P)

Po pusryčių paliksite Masajų Maros nacionalinį rezervatą ir, lankydami masajų miestelius, vyksite į atgal į
Nairobio oro uostą.
Už papildomą mokestį galima užsisakyti nakvynę
Nairobyje arba pratęsti kelionę poilsiaujant balto
smėlio paplūdimiuose Mombasoje.

2020 m. vasario 8–13 d.;
2020 m. kovo 7–12 d.;
2020 m. balandžio 4–9 d;
2020 m. gegužės 1–6 d;
2020 m. birželio 6–11 d.;
2020 m. liepos 11–16 d.;
2020 m. rugpjūčio 8–13 d.;
2020 m. rugsėjo 12–17 d.;
2020 m. spalio 10–15 d.;
2020 m. lapkričio 7–12 d.;
2020 m. gruodžio 5–10 d.;
2020 m. gruodžio 30 d. – 2021 m. sausio 4 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 299 EUR + , kai vykstama 2020 m.
vasario 8–13 d., kovo 7–12 d., balandžio 4–9 d.,
gegužės 1–6 d., birželio 6–11 d.,
lapkričio 7–12 d., gruodžio 5–10 d.;
nuo 1 499 EUR + , kai vykstama 2020 m.
liepos 11–16 d., rugpjūčio 8–13 d.,
rugsėjo 12–17 d., spalio 10–15 d.,
gruodžio 30–2021 m. sausio 4 d.
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 1 nakvynė 4 viešbutyje Nairobyje,
4 naktys safario lodžijose;
• ekskursijos ir išvykos į safarius pagal
programą;
• maitinimas pagal programą: 5 pusryčiai,
4 pietūs, 4 vakarienės;
• mineralinis vanduo autobuse;
• rusiškai kalbančio gido ir angliškai kalbančio
vairuotojo paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Nairobį ir atgal;
• papildoma nakvynė Nairobyje atvykus arba
išvykstant iš šalies;
• Kenijos viza (50 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Tanzanija

Serengečio safariai
garsiausiame laukinės gamtos parke
Tanzanija – Rytų Afrikos valstybė su savanomis, atogrąžų miškais, palmėmis nusagstytomis
salomis, gausia gyvūnija. Čia susiduria aukščiausias Afrikos kalnas ir giliausia jūra. Į Tanzaniją
geriausia keliauti sausuoju laiku: birželį–spalį ir sausį bei vasarį.
1 DIENA. KILIMANDŽARAS–TARANGYRĖS
NACIONALINIS PARKAS (Pi, V)

Atskridę rytiniu reisu į Kilimandžaro oro uostą, sutvarkysite vizos formalumus, būsite pasitikti ir važiuosite į Tarangyrės nacionalinį parką. Parkas garsus dėl dramblių migracijos, paukščių ir autentiškos
safario atmosferos. Kraštovaizdis ir augalija – neįtikėtinai įvairi. Kalvos nusagstytos daugybės baobabų,
tankių krūmynų, kurių toliau keliaudami nepamatysite. Parku tekanti to paties pavadinimo upė – pagrindinis čia gyvenančių laukinių gyvūnų vandens
šaltinis. Tarangyrė garsėja didele dramblių, zebrų ir
antilopių gnu populiacija. Jame taip pat gausu buivolų, leopardų, babuinų ir žirafų. Be to, šiame nacionaliniame parke aptinkama daugiau nei 500 skirtingų
rūšių paukščių. Po pietų jūsų laukia safaris.

4 DIENA. SERENGEČIO NACIONALINIS
PARKAS (P, Pi, V)

Turėsite progą visą dieną praleisti garsiausiame pasaulyje laukinės gamtos parke. Ryte ir po pietų – išvykos į safarius po Serengečio nacionalinį parką ir
susidūrimas su gamta bei laukiniais gyvūnais.

5 DIENA. SERENGETIS–NGORONGORO
KRATERIS (P, Pi, V)

6

Kelionė trunka 6 dienas

SERENGETIS

SERENGEČIO
NACIONALINIS
PARKAS

NGORONGORAS

ARUŠA

MANIAROS
EŽERAS

KILIMANDŽARAS

TARANGYRĖS
NACIONALINIS
PARKAS

Po pusryčių vyksite Ngorongoro draustinio link. Ši
UNESCO saugoma teritorija kartu su Ngorongoro
krateriu apima 8 tūkst. kv. km plotą ir yra unikali išskirtine laukine gamta, gyvūnijos įvairove, tradicinių
genčių kultūra ir archeologiniu lobynu.

ZANZIBARAS

KELIONĖJE:

• UNESCO vietovės: Ngorongoro draustinis ir
Serengečio nacionalinis parkas
• Didžioji zebrų ir antilopių migracija
• „Didysis penketas“ – koks jis?

2 DIENA. TARANGYRĖS NACIONALINIS
PARKAS–MANIAROS EŽERAS (P, Pi, V)

Keliaudami Maniaros ežero link, turėsite dar vieną galimybę stebėti laukinius gyvūnus. Pasigrožėsite
Maniaros ežero panorama. Ežeras yra nacionaliniame
parke, pavadintame šio ežero vardu. Po pietų – safaris.

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

3 DIENA. MANIAROS EŽERAS–SERENGETIS
(P, Pi, V)

Anksti ryte išvyksite į Serengečio nacionalinį parką.
Po pietų leisitės į safarį – pažintį su gamta ir laukiniais gyvūnais. Serengečio nacionalinis parkas yra
vienas didžiausių ir populiariausių pasaulyje. Beveik
15 tūkst. kv. km parko teritorija driekiasi į šiaurę iki
pat Kenijos, o vakaruose ribojasi su didžiausiu pagal
plotą Afrikoje Viktorijos ežeru. Čia gyvena daugiau
kaip 1,6 mln. žolėdžių žinduolių ir tūkstančiai plėšrūnų. Ypač parkas garsėja savo „didžiuoju penketu“ –
liūtu, leopardu, drambliu, raganosiu ir buivolu.

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖS KAINOS:

nuo 2 030 EUR + , kai vyksta 4–5 keliautojai;
nuo 2 580 EUR + , kai vyksta 2–3 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kelionės kaina priklauso nuo sezono
Leisitės į Ngorongoro kraterį ir jame praleisite pusę
dienos. Ngorongoro kraterio skersmuo siekia net
20 km ir yra didžiausias uždaras krateris pasaulyje. Jo teritorijoje aptinkama net 25 tūkst. žinduolių,
daugiausia žolėdžių: antilopių, zebrų, gazelių, buivolų, begemotų ir kt. Per kraterį veda gyvūnų migracijos keliai. Čia užtektinai grobio randa ir didžiosios
katės – liūtai, gepardai, leopardai. Ši dinamiška ir
nuolat kintanti ekosistema atskleis jums nepaprastą
ir dar nepažintą gyvūnijos pasaulį.

6 DIENA. NGORONGORO KRATERIS–
ARUŠA arba KILIMANDŽARAS (P)
Būsite nuvežti į oro uostą. Skrydis.

GALIMAS KELIONĖS PRATĘSIMAS ZANZIBARE.

Zanzibare jūsų laukia ypatingi balto smėlio paplūdimiai, koraliniai rifai, Akmeninis miestas ir dar daugiau įdomybių.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 5 nakvynės lodžijose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:
5 pusryčiai, 5 pietūs, 5 vakarienės;
• angliškai kalbančio safario vairuotojo gido
paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Tanzaniją ir atgal
(nuo 630 EUR);
• Tanzanijos viza ir formalumų sutvarkymas
(apie 50 EUR);
• privalomas geltonojo drugio tarptautinis
skiepų sertifikatas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Nuo 2 keliautojų

Istorinės vietos su poilsiu
prie Negyvosios jūros
1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA

Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį
Netanijoje prie Viduržemio jūros. Laisvas laikas.

2 DIENA. NETANIJA–GALILĖJA–NETANIJA (P)

Leisitės į ekskursiją po krikščioniškąją Galilėją.
Apsilankysite Armagedono slėnyje ir Nazarete – viename didžiausių Galilėjos miestų, išsidėsčiusį kalvų
apsuptoje dauboje. Čia prabėgo didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis. Aplankysite Palaiminimų
bažnyčią (Šv. Marijos baziliką), Galilėjos Kaną,
Kanos vestuvių vietą, kur Jėzus vandenį pavertė
vynu. Pabūsite prie Jordano upės – krikšto vietos.
Pasigrožėsite Tiberiados, arba Genezareto, ežeru.
Aplankysite Palaiminimų kalną, Duonos ir žuvų padauginimo baziliką.

3 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)

8

mu, krikščionybe ir islamu. Pamatysite žymųjį Siono
kalną, pasižvalgysite po senamiesčio labirintus.
Užsuksite prie įspūdingo dydžio Raudų sienos, pastatytos Erodo laikais, apžiūrėsite karaliaus Dovydo
kapą. Vėliau leisitės Kryžiaus keliu – tai penkios paskutinės Kristaus sustojimo vietos. Apsilankysite Šv.
Kapo, arba Prisikėlimo, bažnyčioje.

Kelionė trunka 8 dienas

Viduržemio
jūra

NETANIJA
GALILĖJA

TEL AVIVAS

4 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)

Po pusryčių – laisvas laikas. Už papildomą 25 EUR
mokestį siūloma ekskursija po Tel Avivą ir Jafą.
Pusės dienos ekskursijos metu susipažinsite su šio
miesto pirmųjų kvartalų istorija. Pasivaikščiosite
prie Viduržemio jūros įsikūrusiu svarbiausiu senovės
Palestinos uostu Jafa, pasigrožėsite jo senamiesčiu.
Išvysite Andromedos akmenį, apžiūrėsite Nojaus laivo statybos vietą, Šv. Petro cerkvę. Vėliau vyksite į
vieną didžiausių pasaulyje deimantų biržų.

Pasivaikščiosite po Jeruzalę – miestą, kurio istorija ir dabartis susijusios su trimis religijomis: judaiz-

5 DIENA. NETANIJA–NEGYVOJI JŪRA (P, V)

Pusryčiai. Pervežimas į viešbutį prie Negyvosios jūros. Vakarienė ir nakvynė.

6–7 DIENA. NEGYVOJI JŪRA (P,V)

Pusryčiai. Poilsis prie Negyvosios jūros. Norintiems
siūlomos įvairios gydomosios procedūros.

8 DIENA. NEGYVOJI JŪRA–TEL AVIVAS (P)
Pusryčiai. Pervežimas į oro uostą.

KELIONĖJE:

• Gilią istoriją menantys miestai: Jeruzalė,
Galilėja, Nazaretas
• Negyvosios jūros malonumai ir dovanos

KELIONĖS DATOS:

turai vyksta kiekvieną dieną

KELIONĖS KAINA

nuo 694 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•

visi pervežimai pagal programą;
7 nakvynės pasirinktuose viešbučiuose;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai,
3 vakarienės (prie Negyvosios jūros)
• rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• skrydis į Tel Avivą ir atgal (nuo 120 EUR);
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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I z ra e l is ir
Jordanija

Nepaprastos istorijos keliais

Nuo 2 keliautojų

Puikus maršrutas smalsiems keliautojams. Per savaitę įminsite tūkstantmetės Izraelio istorijos paslaptis ir atrasite nepakartojamų Jordanijos lobių!
1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA

Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį
Netanijoje.

2 DIENA. NETANIJA–JAFA (P)

Po pusryčių – pusės dienos apžvalginė ekskursija
po moderniausią Artimųjų Rytų metropoliją ir uostamiestį Jafą. Tai vienas seniausių pasaulio miestų,
paminėtas Egipto faraono Tutmozio III kronikose.
Jafa priklausė egiptiečiams, persams, finikiečiams,
romėnams, graikams. Dabar Jafa – menininkų kvartalas, kuriame dera arabiškos architektūros grožis,
galerijos, menininkų dirbtuvės, rankdarbių parduotuvės ir kavinės. Vaikščiodami po miestą pasigrožėsite
Didžiąja mečete, bokšto laikrodžiu, dailininkų kvartalu. Apsilankysite deimantų biržoje.

3 DIENA. NETANIJA–GALILĖJA–NETANIJA (P)

Po pusryčių – ekskursija po Galilėją. Aplankysite
vietas, susijusias su Kristaus tarnystės pradžia.
Nuvyksite į Nazaretą, kuriame buvo paskelbtas Dievo žodis. Apžiūrėsite Šv. Šeimos namą,
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai baziliką – vieną svarbiausių krikščionių bažnyčių Artimuosiuose
Rytuose, Šv. Apreiškimo grotą, kurioje arkangelas
Gabrielius apsireiškė Marijai, Šv. Juozapo bažnyčią, pastatytą buvusioje Juozapo dirbtuvių vietoje.
Nazaretas – vienas didžiausių Galilėjos miestų, išsidėstęs kalvų apsuptoje dauboje. Čia prabėgo didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis. Aplankysite
Palaiminimų bažnyčią (Šv. Marijos baziliką), Galilėjos
Kaną, Kanos vestuvių vietą, kur Jėzus vandenį pavertė vynu. Pabūsite prie Jordano upės, krikšto vietos. Pasigrožėsite Tiberiados ežero kraštovaizdžiu.
Aplankysite Duonos ir žuvų padauginimo baziliką,
Palaiminimų kalną, kur Kristus pasakė garsųjį evangelinį Kalno pamokslą. Aštuoni pagrindiniai palaiminimai įamžinti ant Palaiminimų kalno pastatytoje
bažnyčioje. Aplink altorių simboliškai vaizduojamos
ir pagrindinės septynios krikščionybės dorybės.

4 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)

Po pusryčių vyksite į Jeruzalę – miestą, kurio istorija
ir dabartis susijusios su trimis pagrindinėmis religijomis: judaizmu, krikščionybe ir islamu. Aplankysite
Getsemanės sodus – alyvmedžių giraitę, kurioje
buvo suimtas Kristus, Dievo Tarno ir Visų Tautų baž-
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nyčias, Šv. Marijos kapą, Šv. Onos bažnyčią, pastatytą Mergelės Marijos gimimo vietoje, Raudų sieną,
Šv. Stepono vartus. Jeruzalėje Kristaus kančios keliu kilsite į Golgotos kalną, Šv. Kapo, arba Prisikėlimo
bažnyčią.

Kelionė trunka 8 dienas

Viduržemio
jūra

NETANIJA
GALILĖJA
DŽARAŠAS

5 DIENA. DŽARAŠAS–AMANAS (P)

AMANAS

TEL AVIVAS

Po pusryčių keliausite iki Jordanijos sienos, ją kirsite pereidami Huseino tiltu. Čia jūsų lauks ekskursija po Džarašą, vadinamą „Artimųjų Rytų Pompėja“.
Apžvelgsite Dzeuso šventyklą, termas, tris teatrus,
aikštes, pasivaikščiosite šurmuliuojančiomis gatvėmis. Susipažinsite su Amanu, arba „Baltuoju miestu“,
ir jo citadele, gubernatoriaus rūmais.

JAFA

JERUZALĖ

6 DIENA. AMANAS–PETRA (P)

Po pusryčių aplankysite Petrą – „Raudonosios rožės miestą“. Tai prieš 2 200 m. Mozės slėnio uolose išskaptuota vaizdinga nabatėjų sostinė. Į raudonąjį miestą Petrą atvyksite per garsųjį Siko tarpeklį.
Žavingoji Petra užburs savo didybe, spalvomis ir grožiu. Nustebins turtingųjų šeimų nekropoliai, kapaišventyklos, mirusiųjų pagerbimo salės. Pasižvalgę
po miestą, grįšite į Amaną.

7 DIENA. AMANAS–NETANIJA (P)

Po pusryčių išsiregistruosite iš viešbučio ir vyksite pasienio su Izraeliu link. Pakeliui sustosite
Madaboje – mozaikų mieste. Pakilsite į Nebo kalną,
menamą pranašo Mozės laidojimo vietą. Nuo šio kalno atsiveria nepakartojama panorama.

8 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)

Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.

PETRA

KELIONĖJE:
•
•
•
•

Šurmulingasis Tel Avivas
Trijų religijų lopšys Jeruzalė
Krikščioniškoji Galilėja
Jordanijos perlai: Petra, Džarašas, Madaba

KELIONĖS DATOS:

turai vyksta kiekvieną antradienį ir sekmadienį

KELIONĖS KAINA

nuo 789 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 3 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Tel Avivą ir atgal
(nuo 120 EUR);
• vizos ir mokesčiai renkami kertant sieną
(apie 150 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

I z ra e l is

Trumpos atostogos arba ilgasis savaitgalis

Nuo 2 keliautojų

Izraelį dabar pasiekti patogu ir paprasta! Nebūtina planuoti ilgų atostogų. Per penkias viešnagės dienas spėsite pamatyti svarbias istorines vietas, pajusti didmiesčio pulsą ir atsikvėpti
prie jūros.
1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA

Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį
Netanijoje prie Viduržemio jūros. Laisvas laikas.

2 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)

Keliausite į Jeruzalę – miestą, kurio istorija ir dabartis
susijusios su trimis religijomis: judaizmu, krikščionybe ir islamu. Užlipsite ant Siono kalno, pasivaikščiosite po senamiestį. Pajusite įspūdingo dydžio Raudų
sienos, pastatytos Erodo laikais, galybę, apžiūrėsite
karaliaus Dovydo kapą. Vėliau leisitės Kryžiaus keliu – tai penkios paskutinės Kristaus sustojimo vietos. Apsilankysite Šv. Kapo, arba Prisikėlimo, bažnyčioje.

3 DIENA. NETANIJA–GALILĖJA–NETANIJA (P)

Leisitės į ekskursiją po krikščioniškąją Galilėją.
Apsilankysite Armagedono slėnyje ir Nazarete –
viename didžiausių Galilėjos miestų, išsidėsčiusiame kalvų apsuptoje dauboje. Čia prabėgo didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis. Aplankysite
Palaiminimų bažnyčią (Šv. Marijos baziliką), Galilėjos
Kaną, Kanos vestuvių vietą, kur Jėzus vandenį pavertė vynu. Pabūsite prie Jordano upės – krikšto vietos.
Pasigrožėsite Tiberiados, arba Genezareto, ežeru.

Viduržemio
jūra

NETANIJA
GALILĖJA

TEL AVIVAS
JERUZALĖ
NEGYVOJI JŪRA

Aplankysite Palaiminimų kalną, Duonos ir žuvų padauginimo baziliką.

4 DIENA. NETANIJA–NEGYVOJI JŪRA–
NETANIJA (P)

Per Judėjos dykumą keliausite prie Negyvosios jūros,
žemiausio taško pasaulyje. Aplankysite kosmetikos
fabriką ir parduotuvę. Kelias valandas mėgausitės
Negyvosios jūros malonumais. Jos vanduo su mineralinėmis druskomis ir gydomuoju purvu jaunina ir
grąžina jėgas.

5 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)

5

KELIONĖJE:

• Trijų religijų miestas – Jeruzalė
• Viduržemio jūros skaidrumas
• Negyvosios jūros teikiama nauda

KELIONĖS DATOS:

turai vyksta kiekvieną dieną

KELIONĖS KAINA

nuo 289 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•

visi pervežimai pagal programą;
4 nakvynės pasirinktame viešbutyje;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą: 4 pusryčiai;
rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Tel Avivą ir atgal (nuo 120 EUR);
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Po pusryčių – laisvas laikas. Vėliau vyksite į oro uostą
arba galėsite pratęsti kelionę savarankiškai.

Viduržemio jūros perlas

Nuo 2 keliautojų

Jūsų laukia Izraelio klasika – svarbiausios vietos, kurias verta pamatyti jau pirmos kelionės į šią šalį metu. Kelias dienas galėsite mėgautis saulės voniomis prie Viduržemio jūros.
1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA

Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį
Netanijoje prie Viduržemio jūros. Laisvas laikas.

2 DIENA. NETANIJA (P)

Po pusryčių – laisvas laikas ir poilsis prie jūros.

3 DIENA. NETANIJA–GALILĖJA–NETANIJA (P)

Leisitės į ekskursiją po krikščioniškąją Galilėją.
Apsilankysite Armagedono slėnyje ir Nazarete –
viename didžiausių Galilėjos miestų, išsidėsčiusiame kalvų apsuptoje dauboje. Čia prabėgo didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis. Aplankysite
Palaiminimų bažnyčią (Šv. Marijos baziliką), Galilėjos
Kaną, Kanos vestuvių vietą, kur Jėzus vandenį pavertė vynu. Pabūsite prie Jordano upės – krikšto vietos.
Pasigrožėsite Tiberiados, arba Genezareto, ežeru.
Aplankysite Palaiminimų kalną, Duonos ir žuvų padauginimo baziliką.

4 DIENA. NETANIJA–NEGYVOJI JŪRA–
NETANIJA (P)

Vyksite prie Negyvosios jūros, žemiausio taško pasaulyje. Jūsų kelias ves per Judėjos dykumą.
Aplankysite kosmetikos fabriką ir parduotuvę. Kelias
valandas ilsėsitės prie Negyvosios jūros, kurios vanduo su mineralinėmis druskomis ir gydomasis purvas
jaunina ir grąžina jėgas.

Kelionė trunka 5 dienas

5 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS–NETANIJA (P)

Apžvalginė ekskursija po Tel Avivą (už papildomą 25
EUR mokestį). Susipažinsite su šio miesto pirmųjų kvartalų istorija. Pasivaikščiosite prie Viduržemio
jūros įsikūrusiu svarbiausiu senovės Palestinos
uostu Jafa, pasigrožėsite jo senamiesčiu. Išvysite
Andromedos akmenį, apžiūrėsite Nojaus laivo statybos vietą, Šv. Petro cerkvę. Vėliau vyksite į vieną didžiausių pasaulyje deimantų biržų.

6 DIENA. NETANIJA (P)

Po pusryčių – poilsis prie jūros.

7 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)

Pasivaikščiosite po Jeruzalę – miestą, kurio istorija ir dabartis susijusios su trimis religijomis: judaizmu, krikščionybe ir islamu. Pamatysite žymųjį Siono
kalną, pasižvalgysite po senamiesčio labirintus.
Užsuksite prie įspūdingo dydžio Raudų sienos, pastatytos Erodo laikais, apžiūrėsite karaliaus Dovydo
kapą. Vėliau leisitės Kryžiaus keliu – tai penkios paskutinės Kristaus sustojimo vietos. Apsilankysite
Šv. Kapo, arba Prisikėlimo, bažnyčioje.

8 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)

Po pusryčių – laisvas laikas. Vėliau vyksite į oro uostą
arba galėsite pratęsti kelionę savarankiškai.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Kelionė trunka 8 dienas

KELIONĖJE:

• Niekada nemiegantis Tel Avivas
• Gilią istoriją menantys miestai: Jeruzalė,
Galilėja, Nazaretas
• Negyvosios jūros dovanos
• Netanijos kurorto malonumai

KELIONĖS DATOS:

turai vyksta kiekvieną dieną

KELIONĖS KAINA

nuo 439 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•

visi pervežimai pagal programą;
7 nakvynės pasirinktame viešbutyje;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai;
rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Tel Avivą ir atgal (nuo 120 EUR);
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Jordanija

Nuo biblinių vietų iki Mėnulio peizažų
Istorijos mėgėjai čia atranda nuo pasaulio ilgai besislapsčiusią nabatėjų karalystę, gamtos
gerbėjai gali tikėtis išvysti retenybę – žydinčius juoduosius vilkdalgius. Susirūpinusiems sveikata ranka pasiekiami Negyvosios jūros druskingieji turtai, ieškantiesiems mistikos atsiveria
Mėnulio peizažą primenanti dykuma, o Biblijos sekėjams – pranašo Mozės pėdsakai.
1 DIENA. AMANAS

Atskridę į Jordanijos sostinę Amaną, sutvarkysite
įvažiavimo į šalį formalumus, gausite vizas ir, lydimi
agentūros atstovo, vyksite į viešbutį. Jums bus pasiūlyta popietinių ekskursijų už papildomą mokestį.

2 DIENA. AMANAS–ADŽLUNAS–DŽARAŠAS–
AMANAS (P)

Po pusryčių vyksite apžiūrėti Adžluno pilies (Qalat
Rabadh), ji yra už 45 min. kelio nuo Amano. Pilis pastatyta XII a. ant aukštų kalvų, nuo kurių atsiveria
didingas Jordano upės slėnis. Per alyvuogių giraites
ir pušų miškus pasieksite senovės graikų ir romėnų
miestą Džarašą. Kartu su gidu keliausite kolonijinio
stiliaus gatvėmis, matysite amfiteatrus, bažnyčias,
šventyklas, Didįjį Romos forumą. Grįšite į Amaną.

3 DIENA. AMANAS–MADABA–NEBO KALNAS–
PETRA (P)

Po ankstyvų pusryčių vyksite į Madabą ir Nebo kalną – vieną iškiliausių piligrimų centrų nuo ankstyvosios krikščionybės laikų. Pasak Senojo Testamento,
ant Nebo kalno, dar vadinamo Pisga (hebr. ) ָּה ְג ּסִפ, užkopęs Mozė pažvelgė į Pažadėtąją žemę. Šiame kalne Mozė buvo tariamai palaidotas paties Dievo, todėl
jo kapavietė nėra žinoma. Vyksite į Madabą, gyvuojančią jau 3 500 metų ir garsėjančią senomis mozaikomis. Karalių keliu pasieksite Kerako miestą-tvirtovę – buvusią biblinę Moabo karalystės sostinę. Šiame
mieste geriausiai išlikusios kryžiuočių pilys. Vakarop
pasieksite Petrą.

4 DIENA. PETRA–RAMO VADĖS DYKUMA (P, V)

Sakoma, kad į Jordaniją verta važiuoti vien dėl
Petros. 2011 m. lapkričio 11 d. Petra buvo priskirta

Naujiesiems septyniems pasaulio stebuklams. Siko
upės slėnyje tarp kalnų uolose išskaptuoti statiniai
į keliautojų atmintį įsirėžia ne tik kaip neįtikėtinas
žmogaus rankų darbo, bet ir kaip gamtos stebuklas.
Smiltainiai čia saulės spinduliuose nusidažo unikalia rožine spalva, tad Petrą daugybė žmonių vadina
rausvuoju miestu. Vakarop pasieksite Ramo Vadės
dykumą.

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 8 dienas

Viduržemio
jūra

DŽARAŠAS
AMANAS

NEBO KALNAS

5 DIENA. RAMO VADĖS DYKUMA (P, V)

Po pusryčių jūsų laukia 2 val. išvyka visureigiais į
Ramo Vadės dykumą, apsuptą įspūdingų uolų. Ši
vieta dar vadinama Mėnulio slėniu, tad ne veltui joje
buvo kuriamas filmas „Marsietis. Natūraliai susiformavusios uolos, 18 m aukščio tiltas – visa tai tiesiog
pribloškia. Ramo Vadė garsėja ir nuostabaus grožio
saulėlydžiais, kurie priverčia pasijusti tarsi kitoje planetoje, o pati populiariausia pramoga – nakvynė dykumoje palapinėse. Vakare turėsite progą pasigrožėti beduinų šokiais, dainomis, pasimėgauti arbata ir
vakariene.

6 DIENA. RAMO VADĖS DYKUMA–NEGYVOJI
JŪRA (P)

Po pusryčių išvyksite prie Negyvosios jūros. Tai žemiausias planetos taškas – šis vandens telkinys yra
423 m žemiau jūros lygio. Negyvosios jūros baseinas
vadinamas didžiausiu pasaulio SPA.

7 DIENA. NEGYVOJI JŪRA
Laisva diena poilsiui.

8 DIENA. NEGYVOJI JŪRA–AMANAS–VILNIUS
(P)

Po pusryčių būsite nuvežti į Amano oro uostą.
Skrydis į Vilnių.

ADŽLUNAS

MADABA

NEGYVOJI JŪRA

PETRA
RAMO VADĖS
DYKUMA

KELIONĖJE:

• Kai kasdienybė atsiduria toli toli...
• Ir sveikatai, ir sielai

KELIONĖS DATOS:

2020 m. pirmadieniais

KELIONĖS KAINOS:

nuo 759 EUR + , kai viešbutis 3 ;
nuo 819 EUR + , kai viešbutis 4 ;
nuo 999 EUR + , kai viešbutis 5
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir pervežimas į viešbutį
ir atgal;
• 7 nakvynės viešbučiuose pagal pasirinktą
viešbučio kategoriją Amane, Petroje, Ramo
Vadės dykumoje, prie Negyvosios jūros;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos;
• privatus transportas su oro kondicionieriumi;
• Jordanijos viza.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Amaną ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Jordanija
Prarastoji ir atrastoji karalystė
Sakoma, kad Jordaniją verta aplankyti vien dėl Rausvosios rožės miesto Petros, kad ir jūs atrastumėte ilgai buvusią pamirštą ir dėl to tik dar labiau pribloškiančią senąją nabatėjų karalystę. Tačiau ši šalis svetinga ne tik istorijos gerbėjams. Nuostabių vaizdų ir potyrių išsiilgusieji
čia taip pat visada ras, kuo papildyti savo kolekcijas.
1 DIENA. AMANAS

Atskridę į Jordanijos sostinę Amaną, sutvarkysite
įvažiavimo į šalį formalumus, gausite vizas ir, lydimi
agentūros atstovo, vyksite į viešbutį. Jums bus pasiūlyta popietinių ekskursijų už papildomą mokestį.

Viduržemio
jūra

3 DIENA. AMANAS–PETRA (P)

Po ankstyvų pusryčių vyksite į Madabą ir Nebo kalną – vieną iškiliausių piligrimų centrų nuo ankstyvosios krikščionybės laikų. Pasak Senojo Testamento,
ant Nebo kalno, dar vadinamo Pisga (hebr. ) ָּה ְג ּסִפ, užkopęs Mozė ir pažvelgęs į Pažadėtąją žemę. Šiame
kalne Mozė buvo tariamai palaidotas paties Dievo,
todėl jo kapavietė nėra žinoma. Vyksite į Madabą,
gyvuojančią jau 3 500 metų ir garsėjančią senomis
mozaikomis. Karalių keliu pasieksite Kerako miestątvirtovę – buvusią biblinę Moabo karalystės sostinę.
Šiame mieste geriausiai išsilaikiusios kryžiuočių pilys. Vakarop pasieksite Petrą.

4 DIENA. PETRA–NEGYVOJI JŪRA (P)

Tvirtinama, kad į Jordaniją verta būtų nuvažiuoti vien
dėl Petros. 2011 m. lapkričio 11 d. Petra buvo pri-

DŽARAŠAS
AMANAS

Atskridę į Jordanijos sostinę Amaną, sutvarkysite
įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį.

2 DIENA. AMANAS–PETRA (P)

KELIONĖJE:

• Kai kasdienybė atsiduria toli toli...
• Nuo biblinių vietų iki Mėnulio peizažų
• Ir sveikatai, ir sielai

KELIONĖS KAINOS:

PETRA

skirta prie Naujųjų septynių pasaulio stebuklų. Siko
upės slėnyje tarp kalnų uolose išskaptuoti statiniai
į keliautojų atmintį įsirėžia ne vien kaip neįtikėtinas
žmogaus rankų darbo, bet ir kaip gamtos stebuklas.
Smiltainiai čia saulės spinduliuose nusidažo unikalia
rožine spalva, tad Petrą daugelis vadina rausvuoju
miestu. Po ekskursijos išvyksite prie Negyvosios jūros. Tai žemiausias planetos taškas – šis vandens telkinys yra 423 metrai žemiau jūros lygio. Negyvosios
jūros baseinas vadinamas didžiausiu pasaulio SPA.

5 DIENA. NEGYVOJI JŪRA–AMANAS–VILNIUS (P)

Po pusryčių būsite nuvežti į Amano oro uostą.
Skrydis į Vilnių.

KELIONĖS PRATĘSIMAS

Jei norėtumėte dar paatostogauti, turite puikią progą
pasilepinti Raudonosios jūros paplūdimiuose, pamatyti įstabų povandeninį pasaulį al Akaboje ir dykumą
Ramo Vadės nacionaliniame parke.

KELIONĖJE:

• Rausvosios rožės miestas – Petra
• Negyvoji jūra – natūralus SPA
• Amanas – Jordanijos sostinė

Po ankstyvų pusryčių vyksite į Petrą – Rausvosios
rožės miestą. Tvirtinama, kad į Jordaniją verta būtų
nuvažiuoti vien dėl Petros. 2011 m. lapkričio 11 d.
Petra buvo priskirta prie Naujųjų septynių pasaulio
stebuklų. Siko upės slėnyje tarp kalnų uolose išskaptuoti statiniai į keliautojų atmintį įsirėžia ne vien kaip
neįtikėtinas žmogaus rankų darbo, bet ir kaip gamtos stebuklas. Smiltainiai čia saulės spinduliuose
nusidažo unikalia rožine spalva, tad Petrą daugelis
vadina rausvuoju miestu. Nabatėjų skulptorių meistriškumas – stebinantis ir neprilygstamas. Jie iškalė
iždinės, šventyklų, mauzoliejų, kapaviečių, gyvenamųjų namų fasadus pasitelkdami geriausius klasikinės architektūros pavyzdžius.

423 metrai žemiau jūros lygio. Sustosite paplūdimyje
ir negaišdami pasinersite į mineralų kokteilį Jūsų kūnui. Negyvosios jūros baseinas vadinamas didžiausiu
pasaulio SPA, nes daugelis atvykėlių pasistengia pasinaudoti gamtos turtais be kosmetologų pagalbos –
tepasi kūną ir veidą gydomuoju purvu čia pat, ant
kranto. Neatidėliokite šio malonumo, nes Negyvoji
jūra sparčiai senka ir kasmet vandens lygis nukrenta po metrą.

3 DIENA. PETRA–NEGYVOJI JŪRA–AMANAS (P)

4 DIENA. AMANAS–VILNIUS (P)

Po pusryčių vyksite prie Negyvosios jūros. Tai žemiausias planetos taškas – šis vandens telkinys yra

Kelionė trunka 5 dienas

2020 m. pirmadienis–penktadienis
NEGYVOJI JŪRA

Rausvosios rožės miestas ir mineralų
kokteiliai Negyvojoje jūroje
1 DIENA. AMANAS

5

KELIONĖS DATOS:

2 DIENA. AMANAS–ADŽLUNAS–DŽARAŠAS–
AMANAS (P)

Po pusryčių vyksite apžiūrėti Adžluno pilies (Qalat
Rabadh), ji yra už 45 minučių kelio nuo Amano. Pilis
pastatyta XII a. ant aukštų kalvų, nuo kurių atsiveria
didingas Jordano upės slėnis. Per alyvuogių giraites
ir pušų miškus pasieksite senovės graikų ir romėnų
miestą Džarašą. Kartu su gidu keliausite kolonijinio
stiliaus gatvėmis, matysite amfiteatrus, bažnyčias,
šventyklas, Didįjį Romos forumą. Grįšite į Amaną.

ADŽLUNAS

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖS DATOS:

2020 m. penktadienis–pirmadienis

Po pusryčių būsite nuvežti į oro uostą. Skrydis į
Vilnių.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

nuo 549 EUR + , kai viešbutis 3 ;
nuo 639 EUR + , kai viešbutis 4 ;
nuo 789 EUR + , kai viešbutis 5
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir pervežimas į viešbutį
ir atgal;
• 4 nakvynės viešbučiuose pagal pasirinktą
viešbučio kategoriją Amane, Petroje, prie
Negyvosios jūros;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos;
• privatus transportas su oro kondicionieriumi;
• Jordanijos viza.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Amaną ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Nuo 2 keliautojų

4

Kelionė trunka 4 dienas

KELIONĖS KAINOS:

nuo 449 EUR + , kai viešbutis 3 ;
nuo 499 EUR + , kai viešbutis 4 ;
nuo 599 EUR + , kai viešbutis 5
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir nuvežimas į viešbutį
bei atgal į oro uostą;
• 3 nakvynės viešbučiuose pagal pasirinktą
viešbučio kategoriją Amane ir Petroje;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos;
• privatus transportas su oro kondicionieriumi;
• Jordanijos viza.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Amaną ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Om a n a s

Nuo 2 keliautojų

Omano Sultonatas – Artimųjų Rytų šalis, viliojanti žavingais istoriniais objektais, dykumomis,
nepakartojama pakrante, kalnais ir kaimeliais. Čia keliaudami atsigausite siela ir kūnu, o mintimis dar ilgai grįšite į pasakiškąjį Omaną.
1 DIENA. MASKATAS (V)

Savarankiškai atvyksite į Maskatą, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį Maskate. Nakvynė viešbutyje
Maskate.

•
•
•
•

MASKATAS

3 DIENA. MASKATAS–SURAS (P, V)

Omaną iš kitų Persijos įlankos valstybių išskiria gamtos įvairovė ir geografinės vietovės. Pradėsite dieną
žygiu per aš Šabo ir Tiwi slėnį. Drauge su gidu pasirinksite tinkamiausią žygiui maršrutą. Gali būti, kad
turėsite laiko paplaukioti. Kirsite nepaprasto grožio
smegduobę Bimmah, kupiną žydro ir sūraus vandens. Vėliau vyksite į žvejų miestą Surą – tradicinių
valčių namus, aplankysite šių valčių dirbtuves ir muziejų po atviru dangumi. Naktį lauks išskirtinė patirtis vėžlių paplūdimyje, kur stebėsite į sausumą grįžtančius ir kiaušinius dedančius vėžlius (už papildomą
mokestį). Nakvynė viešbutyje Sure.

4 DIENA. SURAS–VAHIBOS DYKUMA (P, V)

Rytą pradėsite nuo pasivažinėjimo kerinčia pakrante – keliausite, kol pasieksite slėnį Bani Khalid, kuriame vanduo teka visus metus. Tai pats mėgstamiausias šalies slėnis, garsėjantis didžiuliais turkio ir
smaragdų spalvos vandens telkiniais, prie kurių auga
sodriai žalios spalvos palmės, kviečiančios pasinerti
į atgaivą. Pagrindinis dienos akcentas – kelionė po
Vahibos dykumą. Apsistosite dykumos stovyklavietėje, kur paskanausite vietinės virtuvės patiekalų ir
papramogausite. Nakvynė dykumos stovyklavietėje.

AL CHAMRA
NIZVA

Kelionė trunka 7 dienas

KELIONĖJE:

Omano įlanka

2 DIENA. MASKATAS (P, V)

Po pusryčių aplankysite penktą pagal dydį pasaulyje
Sultono Kabuso ibn Saido Didžiąją mečetę, seniausią
ir didžiausią turgų visoje šalyje Muttrah. Tai bus puiki proga įsigyti suvenyrų. Pasivaikščiosite siauromis
alėjomis, kurių ore tvyro užburiantis smilkalų kvapas.
Kita stotelė – rūmai al Alam, kuriuose sultonas pasitinka savo svečius. Rūmus supa du XVI a. portugalų
fortai: al Džalali (1578) ir al Miranis (1581). Užsukę
į muziejų susipažinsite su tradiciniais artefaktais, istorijos pėdsakais bei Maskato priešistore. Nakvynė
viešbutyje Maskate.

7

Pribloškiantys Maskato rūmai ir turgūs
Naktinis jūrinių vėžlių stebėjimas
Nepakartojama gyvenimo dykumoje patirtis
Senoji Nizva – kultūros ir amatų sostinė

KELIONĖS DATOS:
IBRA SURAS

VAHIBOS
DYKUMA

Arabijos
jūra

6 DIENA. NIZVA–AL CHAMRA–NIZVA (P, V)

Patyrinėsite šalies kultūros sostinę Nizvą.
Aplankysite Nizvos fortą – labiausiai turistų lankomą monumentą. Pamatysite aš Šamą – kalną, vadinamą Saulės kalnu, ir užsuksite į greta esančią al
Chamrą – 400 m. senumo Omano miestą. Čia vietinė
moteris pademonstruos tradicinius amatus: malimą,
dažymą, maisto gaminimą ir kt. Laisvas laikas pasimėgauti tradicine kava bei datulėmis, prieš grįžtant
atgal į Nizvą. Nakvynė viešbutyje Nizvoje.

7 DIENA. NIZVA–MASKATAS–TARPINIS ORO
UOSTAS–VILNIUS (P)

Nepraleiskite progos užsukti į gyvulių turgų, kur susirenka prekeiviai iš visų apylinkių ir vyksta aukcionas. Keliaudami į Maskatą sustosite prie al Achdaro
kalno. Prieš jūsų akis atsivers nuostabūs peizažai. Pasivaikščiosite po apleistus dykumos kaimelius, apsuptus datulių plantacijų. Vakarop pasieksite
Maskatą. Turo pabaiga. Vyksite į oro uostą. Skrydis
Maskatas–tarpinis oro uostas–Vilnius.

2020 m. sausio 11–17 d., 25–31 d.;
2020 m. vasario 8–14 d., 22–28 d.;
2020 m. kovo 7–13 d., 21–27 d.;
2020 m. balandžio 4–10 d.,18–24 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 1 359 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 5 nakvynės 3 viešbučiuose,
1 nakvynė 3 dykumos stovyklavietėje;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą:
6 pusryčiai ir 6 vakarienės;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Omaną ir atgal
(nuo 470 EUR);
• Omano viza (gaunama oro uoste,
apie 20 Omano rialų);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

5 DIENA. IBRA–NIZVA (P, V)

Po pusryčių šoksite į džipą ir važiuosite į netoliese esantį miestą – Ibrą. Tai vienas seniausių Omano
miestų, kadaise buvęs svarbus prekybos, religijos,
švietimo ir meno centras. Iki šiol išlikęs nuostabus
Ibros senamiestis, tad jį tikrai verta aplankyti. Išvysite
gražiausią Omano pilį Džabriną. Prieš pasiekdami
Nizvą, sustosite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą
įtrauktame Bahlos forte. Nakvynė viešbutyje Nizvoje.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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S p a lv i n ga s is
I ra n a s

Su grupe ir vadovu iš Lietuvos
Nuo 12 keliautojų

Kelionė į senųjų civilizacijų šalį
Keliauti po didingą, paslaptingą, turtingą, neįtikėtinai draugišką ir svetingą Iraną – ypatingas
nuotykis, o su kiekviena diena ši didelė šalis vis labiau atsiskleidžia savo stulbinamu grožiu...
1 DIENA. VILNIUS–KIJEVAS–TEHERANAS
2 DIENA. TEHERANAS (P)

Atskridę į Teheraną, sutvarkysite įvažiavimo į šalį
formalumus ir vyksite į viešbutį. Pailsėjus apžvalginė ekskursija po Teheraną. Modernus, patrauklus ir
žavus miestas, išsaugojęs senas tradicijas, oficialiai
minimas nuo XII a., o sostine tapo tik XVIII a. pabaigoje. Ekskursijų metu aplankysite Golestano rūmus,
įvairius muziejus.
Teheranas – modernumo šurmulys ir tradicijas
saugantys turtai.

3 DIENA. TEHERANAS–KAŠANAS (P, V)

Aplankysite Saadabado arba Niavarano rūmus, televizijos bokštą – šeštą pagal aukštį pasaulyje.
Keliausite į Kašaną, dar vadinamą rožių miestu. Jo
apylinkėse plyti milžiniškos rožių plantacijos, iš kurių
žiedlapių gaminamas aliejus. Atvykę pasivaikščiosite
po XVII a. įkurtus Kašano Fin sodus, laikomus persiškojo rojaus sodo pavyzdžiu ir saugomus UNESCO.
Galėsite užsukti į pirklių namus.
Malonumas juslėms – rožių aromatas ir
pavyzdiniai persiškieji sodai.

4 DIENA. KAŠANAS–MEIBODAS–JAZDAS (P)

Apžiūrėję senovinių pirčių kompleksą, keliausite į Jazdą. Stabtelėsite Naine, kur matysite seniausią Irano mečetę (IX a.) ir ypatingą senamiestį.
Istoriniame dykumų mieste Meibode apžiūrėsite gynybinės tvirtovės liekanas ir puikius panoraminius
vaizdus.

5 DIENA. JAZDAS (P)

Jazdas – miestas, įsikūręs dviejų didžiulių druskos
dykumų – Didžiosios Druskingosios ir Luto – pakraštyje. Pradėsite pažintį su nuostabiuoju dykumų
perlu ir jam būdingu gyvenimo ritmu. Aplankysite
Penktadieninę mečetę (XIII–XIV a.), kurios liekni
minaretai yra patys aukščiausi Irane. Turėsite progą pasivaikščioti po senąjį Jazdą – siaurų gatvelių ir
molinių statinių labirintą. Lankysitės tylos bokštuose – mirusių Zaratustros pasekėjų laidojimo vietoje
ir zoroastristų Ugnies šventykloje. Apžiūrėsite Dolat
Abado sodus ir rūmus, stebėsite zurkanės varžybas.
Neįtikėtinas Jazdas – senojo miesto labirintas,
atkaklumą menantys tylos bokštai ir
tūkstančius metų gyvuojanti zurkanė.

6 DIENA. JAZDAS–PASARGADAI–ŠIRAZAS
(P, V)

Pasargadai – pirmoji Persijos imperijos sostinė, apie
550 m. pr. Kr. įkurta Kyro Didžiojo. Iki šiol išlikę du
monolitiniai akmens altoriai su laiptais, valdovo
akmeninis mauzoliejus, reljefais puoštų rūmų, ugnies
šventyklos bokšto, tvirtovės griuvėsių. Aplankysite
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Abargą – miestą, garsėjantį ledo saugyklomis bei
4 000 m kiparisu. Atvyksite į Širazą.
Didingos Persijos imperijos atgarsiai
Pasargaduose.

Kelionė trunka 11 dienų

TEHERANAS
KOMAS
KAŠANAS

7 DIENA. ŠIRAZAS (P, V)

Ekskursijos po Širazą metu aplankysite Narenjestano
apelsinmedžių sodus, vieną gražiausių Nasiro al
Mulko mečetę, šventovę Aliebn e Hamze. Apžiūrėsite
Vakilio kompleksą, poeto Hafizo, kurio lyriką žino
kiekvienas iranietis, mauzoliejų. Matysite didžiuliais
svogūnų formos kupolais pasipuošusį šacho Čerago
mauzoliejų.
Apelsinmedžių sodais ir poezija viliojantis
romantiškasis Širazas.

8 DIENA. ŠIRAZAS–PERSEPOLIS–NAKŠE
ROSTAMAS–ISFAHANAS (P)

UNESCO saugomas Persepolis – viena iš keturių
Persijos imperijos sostinių, gyvavusių jos klestėjimo metais. Jį V a. pr. Kr. pastatė karalius Darėjus,
o miesto liekanos iki šiol byloja apie pritrenkiančią
Achaimenidų galią. Matysite ypač įspūdingą apadaną – sosto salę. Nakše Rostame aplankysite senąsias
Persijos karališkas kapavietes, įtrauktas į UNESCO
sąrašą, apžiūrėsite septynis Sasanidų dinastijos laikų reljefus. Pasieksite Isfahaną.
Legendomis apipintas ir istorija pribloškiantis
Persepolis.

9 DIENA. ISFAHANAS (P)

Visos dienos ekskursija po Isfahaną – puikiausią
pasaulyje persų meno centrą su nuostabaus grožio mečetėmis ir stilingais minaretais. Ne veltui šis
miestas vadinamas Rytų perlu arba Pasaulio puse.
Apžiūrėsite Imamo aikštę, Lotfollos ir Imamo mečetes, Ali Qapu ir Chehel Sotoun rūmus. Imamo aikštėje
galėsite įsigyti įvairių dirbinių.
Isfahanas – gražiausias pasaulyje mečečių ir
minaretų miestas.

10 DIENA. ISFAHANAS–KOMAS–TEHERANAS
(P)

Tęsite pažintį su Isfahanu: apžiūrėsite UNESCO saugomą Penktadieninę mečetę, aplankysite armėnų
bažnyčią Vank. Stabtelėję Kome, iš išorės apžiūrėsite
Hazrate Masoumeh mauzoliejų. Komas – islamo šiitų
piligrimų centras su didžiausia Irane seminarija. Jis
kartu su Mašhadu yra svarbiausi islamo religijos centrai Irane. Turėsite galimybę nufotografuoti Fatimai
skirtą mauzoliejų.
Islamo dvasinis centras Komas ir Fatimos
kultas.

11 DIENA. TEHERANAS–KIJEVAS–VILNIUS
Anksti ryte vyksite į oro uostą. Skrydis.

MEIBODAS
ISFAHANAS

JAZDAS
PASARGADAI

NAKŠE ROSTAMAS

PERSEPOLIS

ŠIRAZAS

KELIONĖJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istorinė kelionė laiku po spalvingą šalį
Persijos imperijos sostinės Persepolio griuvėsiai
Poetų, šventyklų ir rožių miestas Širazas
Rytų perlas Isfahanas
Kilimų raštai ir spalvos
Komas – šiitų piligrimų centras
Persiškieji rojaus sodai
Įspūdinga gamta
Neįtikėtina skonių įvairovė

KELIONĖS DATOS:

2020 m. balandžio 10–20 d.; spalio 18–28 d.;
lapkričio 2–12 d.

KELIONĖS KAINA

999 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą;
registruotas (iki 23 kg) ir rankinis bagažas;
Irano viza (~75 EUR);
transportas po Iraną nuo Teherano oro uosto
ir atgal;
10 nakvynių 3–4 viešbučiuose ir
tradiciniame šeimos viešbutyje;
ekskursijos pagal programą;
maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai,
3 vakarienės (1 iraniečių šeimoje);
angliškai kalbančio gido paslaugos su vertimu
į lietuvių kalbą;
kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas Vilnius–Kijevas–Teheranas ir
atgal (nuo 400 EUR);
• asmenys, kurių pasuose yra Izraelio sienos
kirtimo spaudas, neįleidžiami į Iraną;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

I ra n a s p e r
15 dienų

Nuo 2 keliautojų
Keliauti po didingą, paslaptingą, turtingą, neįtikėtinai draugišką ir svetingą Iraną – ypatingas
nuotykis, o su kiekviena diena ši didelė šalis vis labiau atsiskleidžia savo stulbinamu grožiu...
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
TEHERANAS
2 DIENA. TEHERANAS (P)

Atskridę į Teheraną, sutvarkysite įvažiavimo formalumus ir vyksite į viešbutį. Pailsėjus apžvalginė ekskursija po Teheraną. Modernus, patrauklus ir žavus
miestas, išsaugojęs senas tradicijas, oficialiai minimas nuo XII a., o sostine tapo tik XVIII a. pabaigoje.
Ekskursijų metu aplankysite Golestano rūmus, įvairius muziejus.

3 DIENA. TEHERANAS–HAMADANAS (P)

Hamadanas – vienas seniausių pasaulio miestų. Čia
kadaise klestėjo Medijos sostinė Ekbatana, vėliau
buvusi ir viena iš keturių Persijos valdovų sostinių.
Hamadanas garsėja Avicenos mauzoliejumi (XI a.),
izraelitų Esteros ir Mordekajaus kapaviete. Užsuksite
į vieną didžiausių pasaulyje vandens urvą (14 km).

4 DIENA. HAMADANAS (P)

Šiandien aplankysite Avicenos bei Esteros ir
Mordekajaus kapavietes, Hamadano akmeninio liūto skulptūrą – išlikusį senovinių vartų fragmentą.
Apžiūrėsite Ganjnameho vietovę, kur galima išvysti
Achaimenidų valdovų Darėjaus ir jo sūnaus Kserkso
dantiraščio tekstus, kurie akmenyje iškalti net trimis
senosiomis kalbomis.

5 DIENA. HAMADANAS–KAŠANAS (P)

Keliausite į Kašaną, dar vadinamą rožių miestu. Jo
apylinkėse plyti milžiniškos rožių plantacijos, iš kurių
žiedlapių gaminamas aliejus. Atvykę pasivaikščiosite
po XVII a. įkurtus Kašano Fin sodus, laikomus persiškojo rojaus sodo pavyzdžiu ir saugomus UNESCO.
Galėsite užsukti į pirklių namus.

6 DIENA. KAŠANAS–JAZDAS (P)

Apžiūrėję senovinių pirčių kompleksą, keliausite į Jazdą. Stabtelėsite Naine, kur matysite seniausią Irano mečetę (IX a.) ir ypatingą senamiestį.
Istoriniame dykumų mieste Meibode apžiūrėsite gynybinės tvirtovės liekanas ir puikius panoraminius
vaizdus. Aplankysite Abargą – miestą, garsėjantį
ledo saugyklomis, o vakare Jazde stebėsite senovinio jėgos sporto zurkanės treniruotę.

7 DIENA. JAZDAS (P)

Jazdas – nuostabus dykumų perlas, įsikūręs dviejų
didžiulių druskos dykumų pakraštyje. Aplankysite
Penktadieninę mečetę (XIII–XIV a.), turėsite progą pasivaikščioti po senąjį Jazdą – siaurų gatvelių ir
molinių statinių labirintą. Lankysitės tylos bokštuose – mirusių Zaratustros pasekėjų laidojimo vietoje
ir zoroastristų Ugnies šventykloje. Apžiūrėsite Dolat
Abado sodus ir rūmus.

15

Kelionė trunka 15 dienų

8 DIENA. JAZDAS–PERSEPOLIS–PASARGADAI–
ŠIRAZAS (P, V)

Kaspijos
jūra

Šiandien jūsų dėmesiui – dvi Persijos imperijos sostinės – Pasargadai (pirmoji sostinė, apie 550 m. pr.
Kr. įkurta Kyro Didžiojo) ir Persepolis (V a. pr. Kr. pastatyta karaliaus Darėjaus). Nakše Rostame aplankysite senąsias UNESCO saugomas Persijos karališkas
kapavietes, apžiūrėsite septynis Sasanidų dinastijos
laikų reljefus. Atvyksite į Širazą.

TEHERANAS
KOMAS
KAŠANAS
HAMADANAS

ABYANEH
ISFAHANAS

9 DIENA. ŠIRAZAS (P, V)

Ekskursijos po Širazą metu aplankysite Narenjestano
apelsinmedžių sodus, vieną gražiausių Nasiro al
Mulko mečetę, šventovę Aliebn e Hamze. Apžiūrėsite
Vakilio kompleksą, poeto Hafizo, kurio lyriką žino
kiekvienas iranietis, mauzoliejų. Matysite didžiuliais
svogūnų formos kupolais pasipuošusį šacho Čerago
mauzoliejų.

10 DIENA. ŠIRAZAS–BIŠAPŪRAS–JASUDŽAS (P)

Kelionė į Jasudžą. Apžiūrėsite Bišapūro, Sasanidų
miesto, griuvėsius ir Tange Chowgano reljefus.
Pasieksite Jasudžą – dažnai dar vadinamą Irano
gamtos sostine Zagroso kalnyne. Manoma, kad čia
gyvenantys lurai – klajokliai ir gyvulių augintojai –
yra vieni seniausių Irano gyventojų.

11 DIENA. JASUDŽAS–ISFAHANAS (P)

Keliaudami į Isfahaną stabtelsite Borudžene, pasigrožėsite Marguno kriokliu, Choghakoro lagūna, galėsite sužinoti apie vietinių gyvenimo būdą.

12 DIENA. ISFAHANAS (P)

Visos dienos ekskursija po Isfahaną – puikiausią
pasaulyje persų meno centrą su nuostabaus grožio mečetėmis ir stilingais minaretais. Ne veltui šis
miestas vadinamas Rytų perlu arba Pasaulio puse.
Apžiūrėsite Imamo aikštę, Lotfollos ir Imamo mečetes, Ali Qapu ir Chehel Sotoun rūmus. Imamo aikštėje
galėsite įsigyti įvairių dirbinių.

13 DIENA. ISFAHANAS–ABYANEH–DYKUMOS
STOVYKLAVIETĖ (P)

Ryte užsuksite į senąją Penktadieninę mečetę, armėnų Vank bažnyčią. Papietavę iškeliausite į dykumą
(netoli Kašano), pakeliui lankysite UNESCO saugomą
Abyaneho kaimelį. Pasieksite greta Kašano įrengtą
stovyklą dykumoje. Vakarienė ir naktis stovykloje.

14 DIENA. MATIN ABADAS–KOMAS–
TEHERANAS (P)

Šiandien jūsų lauks pasijodinėjimas kupranugariais
po dykumą. Stabtelėję Kome, iš išorės apžiūrėsite Hazrate Masoumeh mauzoliejų. Komas – islamo
šiitų piligrimų centras su didžiausia Irane seminarija. Atvyksite į viešbutį prie Teherano oro uosto.
Vidurnaktį skrydis į Vilnių.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

MATIN
ABADAS
JAZDAS
PASARGADAI

JASUDŽAS
BIŠAPŪRAS

PERSEPOLIS
ŠIRAZAS

Persijos
įlanka

KELIONĖJE:
•
•
•
•

Istorinė kelionė laiku po spalvingą šalį
Senosios Persijos imperijos sostinės
Persiškieji rojaus sodai
Įspūdinga gamta

KELIONĖS DATA:

2020 m. balandžio 7–gruodžio 31 d.,
pagal pasirinkimą

KELIONĖS KAINOS:

1 125 EUR + , kai vyksta 6 keliautojai;
1 345 EUR + , kai vyksta 4 keliautojai;
1 425 EUR + , kai vyksta 2 keliautojai
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą;
• transportas po Iraną nuo Teherano oro uosto
ir atgal;
• 14 nakvynių 3 viešbučiuose, tradiciniame
šeimos viešbutyje, dykumos stovyklavietėje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 14 pusryčių;
• angliškai kalbančio gido vairuotojo paslaugos,
kai vyksta 2 asmenys; vairuotojo ir gido
paslaugos, kai vyksta 4–6 asmenys.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Teheraną ir atgal
(nuo 400 EUR);
• asmenys, kurių pasuose yra Izraelio sienos
kirtimo spaudas, neįleidžiami į Iraną;
• Irano viza (~75 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Džidos, Rijado, al Ulos vaizdai ir garsai. Senovės architektūra, vietinių amatininkų menai, kalnų viršukalnės, ištuštėję senoviniai kaimai… Saudo Arabija džiugina ir dykumų peizažų mėgėjus, ir nardytojus, nes Raudonosios jūros povandeninis pasaulis yra vienas įspūdingiausių
pasaulyje. Tad susipažinkite su didžiausia valstybe Arabijos pusiasalyje.
1 DIENA. DŽIDA

Atvyksite į Džidą. Sutvarkę įvažiavimo į šalį formalumus, būsite pasitikti ir vyksite į viešbutį. Nakvynė
Džidoje.

2 DIENA. DŽIDA (P, Pi, V)

Visos dienos ekskursija Džidoje.
Aplankysite XIX a. Otomanų namus, pastatytus iš koralų ir medžio. Patys gražiausi ir žymiausi – Nasifo
namai. Papietavę vietos restorane leisitės į kelionę
Džidos pakrante. Šis kelias – tai lyg muziejus po atviru dangumi, kuriame eksponuojama daugybė modernių skulptūrų. Vakare apsilankysite miesto Altaybat
muziejuje, kuriame sukaupta didžiausia meno darbų
kolekcija iš Arabijos pusiasalio. Nakvynė Džidoje.

3 DIENA. DŽIDA–AL ULA (P, Pi, V)

Papusryčiavę rytiniu reisu skrisite į Mediną. Papietavę
važiuosite į al Ulą. Aplankysite garsiąją „Dramblio
uolą“. Nakvynė al Uloje.

4 DIENA. AL ULA–TAIMA–AL DŽAUFAS (P, Pi, V)

Ryte aplankysite senąjį al Ulos miestą, karo vado
Musa Bin Nusair fortą, al Churaibą ir iš lauko pusės apžiūrėsite „Liūto kapus“. Tada važiuosite į
Taimą prie Hadajaus vandens šulinio, aplankysite
al Chamros pilį ir al Radham. Toliau keliausite į al
Džaufą.

5 DIENA. AL DŽAUFAS (P, Pi, V)

Visa diena al Džaufe. Ryte aplankysite Dumah Al
Jandal, dar žinomą kaip Marido pilis. Tai senovinė
daugiau nei 600 m aukščio tvirtovė, kuri į miestą
žvelgia iš pietų. Pačiame mieste apsilankysite Omaro
mečetėje, kuri pavadinta antrojo musulmonų kalifo
Omaro Ibn Al Khatabo vardu. Trumpam nuvažiuosite apžiūrėti neseniai atrastų kupranugarių raižinių, o
tada keliausite į daugybės legendų apipintą Sakakos
fortą. Manoma, kad šis fortas pastatytas VII a. pr. Kr.,
o III a. prie jo buvo prijungta konstrukcija iš molio.
Dieną užbaigsite aplankydami Sysaros vandens šulinį. Nakvynė al Džaufe.

6 DIENA. AL DŽAUFAS–DŽUBA–CHAILIS
(P, Pi, V)

Dieną pradėsite apsilankydami prie skulptūros AlRajajil – saulėtekio ir saulėlydžio kryptimis išdėstytų statmenų akmeninių stulpų. Tikima, kad šiems
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paslaptingiems beveik trijų metrų aukščio akmenims
daugiau nei 5 tūkst. metų, ant jų išraižyti senovės
Tamudo civilizacijos įrašai. Toliau keliausite į Džubą,
kur galėsite pasigrožėti geriausiais ir seniausiais neolitinio meno ant uolų pavyzdžiais – giliai išraižytais uolų skardžiais. Tada vyksite į Chailį. Nakvynė
Chailyje.

7 DIENA. CHAILIS–RIJADAS (P, Pi, V)

Rytą praleisite apžiūrinėdami Airifo fortą. Pastatytas
daugiau nei prieš 200 metų, šis fortas buvo ir tvirtovė, ir stebėjimo postas. Kišlako fortas – didžiausia tradicinė tvirtovė iš molio Chailyje. Pietūs vietos
restorane. Pervežimas į oro uostą skrydžiui į Rijadą.
Nakvynė Rijade.

Nuo 4 keliautojų
Kelionė trunka 9 dienas

9

AL DŽAUFAS
Persijos
įlanka

DŽUBA
TAIMA

CHAILIS

AL ULA

RIJADAS

DŽIDA

8 DIENA. RIJADAS (P, Pi, V)

Ryte aplankysite ad Dirijos kaimą – į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą vietovę, kurioje prasidėjo
Saudų dinastijos istorija. Toliau keliausite į Masmako
tvirtovę – vieną žinomiausių paminklų Rijado mieste. 1902 m. šią tvirtovę užgrobė Saudų šeima ir nuo
tada ji pradėjo valdyti šį regioną. Pietūs vietos restorane, po kurių aplankysite Nacionalinį muziejų. Jį
sudaro aštuonios galerijos, menančios visą arabų istoriją. Aplankysite Murabos rūmus, kuriuos 1937 m.
pastatė karalius Abdulazizas tradiciniu najid stiliumi, naudodamas tik vietos statybines medžiagas.
Dieną užbaigsite apsilankymu turguje (Deira Souk).
Nakvynė Rijade.

9 DIENA. DŽIDA–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS
Pervežimas į oro uostą kelionei namo.

Raudonoji
jūra

KELIONĖS DATA

2020 m. vasario 15–23 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 5 700 EUR+ , kai vyksta min.
4 keliautojai (asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 8 nakvynės 3–4 viešbučiuose ar svečių
namuose;
• ekskursijos ir maitinimas pagal programą;
• angliškai kalbančio lydinčio licencijuoto
vietinio gido paslaugos;
• leidimas prašymui pateikti vizai gauti;
• programoje numatytų vietinių skrydžių bilietai.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Džidą ir atgal iš Rijado;
• vienkartinis 400 EUR mokestis užsakant
kelionę;
• Saudo Arabijos vizos mokesčiai;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones
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Pažintinė kelionė
į egzotišką ir svetingą Azerbaidžaną!
Kada, jei ne dabar, planuoti turiningą ir egzotika persmelkiančią savaitgalio kelionę į svetingąjį Azerbaidžaną?! Pietų Kaukazo regione įsikūrusi kontrastų šalis garsėja svetingumu ir nuostabiais istoriniais paminklais. Charizmatiški vietiniai gyventojai, puikūs vaizdai, magiški purvo
vulkanai, žaliuojanti gamta ir lankytinų vietų gausi sostinė Baku.
1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
BAKU

Savarankiškai atvyksite į Baku, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį. Laisvas laikas.

2 DIENA. BAKU (P)

Jūsų lauks apžvalginė ekskursija po miestą. Jos metu
pamatysite senąją Ičeri Šecher tvirtovę su daugiau
kaip dešimt mečečių, rūmais, karavansarajais, pirtimis, bokštais ir kolonomis apsupta turgaus aikšte.
Senamiestyje, 22 ha apimančioje senojoje miesto
dalyje, gausu vienas kitą grožiu ir svarba lenkiančių kultūrinių paminklų. Kelis jų aplankysite ir jūs.
Apžiūrėsite milžinišką Širvano šachų rūmų kompleksą, kurį sudaro patys rūmai, divanchanas, požeminė kapavietė, šacho mečetė su minaretu, viduramžių
mokslininko ir filosofo Seyido Yahya Bakuvio mauzoliejus, Murado vartai, tvenkinys ir pirčių liekanos.
XV a. Širvano šachų dinastijos atstovas Ibrahimas I
perkėlė šalies sostinę iš Šamachi į Baku ir pradėjo
naujos valdovo rezidencijos statybas. Šiandien tai
vienas labiausiai dėmesio vertų Azerbaidžano architektūrinių paminklų, saugomų UNESCO. Taip
pat išvysite netoliese esantį Mergelės bokštą.
Apsilankysite meno studijoje kilimų dirbtuvėse ir viduramžių turgaus aikštėje, kur galėsite apžiūrėti įvairiausius archeologinius radinius.

3 DIENA. BAKU–APŠERONO PUSIASALIS–
BAKU (P)

Vyksite į ekskursiją po Ateshgah ugnies šventyklą, esančią netoli Baku. Ši buvusi okultinių apeigų
šventykla įkurta vietoje, kurioje dega natūrali gamtinė ugnis. Manoma, kad dar gilioje senovėje natūralios ugnies jėgos suteikė šaliai Ugnies žemės, arba
Azerbaidžano, vardą. Aplankysite Mardakano sargybos bokštą, priklausantį Apšerono pusiasalio bokš-

tų grandinei. Kai užpuldavo priešai, šių bokštų viršūnėse būdavo įžiebiama ugnis ir taip gyventojams
pranešama apie artėjantį pavojų. Vėliau važiuosite
link Janardago kalno, dar vadinamo degančiu kalnu, kurio šlaituose dega natūralios gamtinės dujos,
sukurdamos ypatingą atmosferą. Šią paslaptingą
vietą savo kelionių metu aprašė net didysis keliautojas Marco Polo. Vėliau jūsų lauks 3 val. trukmės
ekskursija po Baku. Apsilankysite Baku centru nusidriekusiose gausiose parduotuvių gatvėse Nizami
ir Rasulzade, pasigrožėsite fontanų aikšte, kurioje
linksmai vandens purslus purškia daugybė skirtingais konstrukcijų sumanymais žavinčių fontanų.

4 DIENA. BAKU–KOBUSTANO VALSTYBINIS
GAMTOS REZERVATAS–BAKU (P)

Išvyksite į istorinį ir archeologinį Kobustano valstybinį gamtos rezervatą. Kobustanas – tai istorinė
vietovė po atviru dangumi, kurioje galima pamatyti
neolito laikotarpio raižinių ant uolų. Piešiniai atrasti
1930 m., o greitai po to buvo įkurtas ir pats rezervatas. Šioje vietoje suskaičiuojama net 6 tūkst. piešinių,
kuriems yra daugiau nei 12 tūkst. metų. Jie atspindi akmens amžiaus žmonių gyvenimą ir kasdienybę,
pavyzdžiui: medžioklę, poilsį, šokius, lydimus melodingų garsų, išgautų tam tikru akmeniu, kurį galima
vadinti muzikinių instrumentų pradininku. Dėl idealių gamtinių sąlygų Kobustano rezervato teritorijoje
priešistoriniai žmonės įsirengė daugybę urvų, naudotų kaip pastoges.
Taip pat jūsų lauks ekskursija po purvo vulkanus –
įdomų ir mįslingą gamtos reiškinį, aptinkamą vos 26
pasaulio šalyse. Iš 800 purvo vulkanų, žinomų mūsų
Žemėje, net apie 400 yra pasklidę po Azerbaidžaną,
o dar tiksliau – Kobustano provinciją. Pagal purvo vulkanų skaičių, jų įvairovę, aktyvumą pasaulyje
nėra kitos šalies, galinčios prilygti Azerbaidžanui.

Nuo 2 keliautojų
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APŠERONO
PUSIASALIS

KOBUSTANO
GAMTOS
REZERVATAS
BAKU

Kaspijos
jūra

Todėl neatsitiktinai jis ir vadinamas Ugnies šalimi.
Apsilankysite Bibi-Heybat mečetėje – vietinių vadinamoje Fatimos mečete. Pasivaikščiosite po promenadą Baku Boulevard, žinomą kaip Pakrantės bulvarą ir laikomą antra pagal dydį pasaulyje.

5 DIENA. BAKU–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)
Būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui.

KELIONĖJE:

• UNESCO saugomi milžiniški Širvano šachų
rūmai
• Mistinė ugnies šventykla Ateshgah ir
liepsnojantis Janardago kalnas
• Kobustanas – priešistorinių raižinių ir
400 purvo vulkanų žemė
• Antra pagal dydį pasaulyje promenada Baku
Boulevard

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 332 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 4 nakvynės 4 viešbutyje;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą: 4 pusryčiai;
• angliškai arba rusiškai kalbančių gidų
paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietai į Baku ir atgal;
• Azerbaidžano viza (nuo 25 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Armėnija

Nuostabios gamtos ir senųjų vienuolynų šalis
Kelionė į Ararato papėdėje įsikūrusią Armėniją – tai, ko reikia dvasiškumo išsiilgusiam moderniam žmogui. Vienoje seniausių krikščioniškų šalių susilieja Azijos ir Europos tapatybės, persipynusios ir stebinančios kiekviename žingsnyje. Jus sužavės Armėnijos didybe alsuojantys
miestai, atsiskyrėliški vienuolynai ir nuostabūs kalnuoti regionai, stepės, lygumos... Tai puiki
galimybė išbandyti šį tą visiškai nauja ir atrasti kelią, vedantį į pažintį su ypatinga kultūra.
1 DIENA. JEREVANAS

Savarankiškai atvykę į Jerevaną būsite pasitikti ir nuvežti į miesto viešbutį.

ALAVERDI

SANAHINAS

2 DIENA. JEREVANAS–EČMIADZINAS–
ZVARTNOCAS–JEREVANAS (P, V)

Papusryčiavę pradėsite ekskursiją po senuosius
miestus: aplankysite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus Ečmiadziną ir Zvartnocą. Ečmiadzino
katedra, pastatyta net 303 m., yra oficiali Armėnijos
Apaštalinės Bažnyčios vyriausiojo patriarcho katalikoso rezidencija. Pasivaikščiosite po Zvartnoco šventyklos, VII a. pastatytos Nerseso Statytojo iniciatyva,
griuvėsius. Grįžę į Jerevaną pavakarieniausite tradiciniame restorane klausydamiesi liaudiškos muzikos.

3 DIENA. JEREVANAS–GARNI ŠVENTYKLA–
GEHARDO VIENUOLYNAS–JEREVANAS (P, Pi)

Vyksite į Garni miestą apžiūrėti ir pajusti senovės romėnų šventyklos dvasios. Ši šventykla Tacito minima
dar I a. pr. Kr. ir yra vienintelė Armėnijoje išlikusi nuo
pagoniškų laikų. Manoma, kad šventovė buvo skirta
saulės dievui Mitrai. 1679 m. statinį nuniokojo žemės
drebėjimas, tačiau po 300 metų jis buvo atstatytas.
Keliausite į Gehardo vienuolyną, tokį pavadinimą gavusį dėl čia ilgus šimtmečius saugotos legendinės ieties, kuria buvo pervertas Kristaus kūnas. Nors tikslios datos, kada buvo įkurtas vienuolynas, nežinoma,
dabartinis kompleksas buvo pastatytas XIII a. viduryje. Užsuksite į vietinius namus, kur turėsite galimybę pamatyti ir prisidėti prie armėnų nacionalinės
duonos lavašo gamybos. Lavašas yra labai plonas ir
dažniausiai kepamas specialiose krosnyse tandyruose. 2015 m. jis buvo įtrauktas į UNESCO saugomo
kulinarinio paveldo sąrašą. Čia pat ir papietausite,
mėgaudamiesi Armėnijos „greituoju maistu“ – lavašu
ir sūriu. Grįšite į Jerevaną.

4 DIENA. JEREVANAS–KHOR VIRAP
VIENUOLYNAS–NORAVANKO VIENUOLYNAS–
ARENI–JEREVANAS (P, Pi)

Vyksite į Khor Virap vienuolyną (IV–XVIII a.), geriausiai žinomą dėl savo istorijos. Pasakojama, kad, kai
šio vienuolyno patalpose buvo kalėjimas, jame net 13
metų kalėdamas praleido Šv. Grigorijus Švietėjas –
legendinė asmenybė, atnešusi į Armėniją krikščionybę. Pasimėgausite iš čia matomo nuostabaus Ararato
kalno – nemirtingo Armėnijos simbolio – įspūdingu
vaizdu. Keliausite į XII a. Noravanko vienuolyną, įsikūrusį tarp uolų greta vingiuoto tarpeklio. Tai vienintelis vienuolynas, kur galima išvysti unikalią Dievo
Tėvo skulptūrą. Grįždami į šalies sostinę aplankysite
gyvenvietę Areni, laikomą svarbiu pramoninės vyn-

ACHPATAS

DILIŽANAS
SEVANO
EŽERAS
EČMIADZINAS
GEHARDAS
ZVARTNOCAS
GARNI
JEREVANAS
ARENI
KHOR
VIRAP
NORAVANKAS

darystės centru. Turėsite galimybę paragauti šio puikaus vyno. Papietavę Areni, grįšite į Jerevaną.

5 DIENA. JEREVANAS–SEVANO EŽERAS–
DILIŽANAS (P, V)

Važiuosite prie vieno didžiausių pasaulyje Sevano
ežero. Jo išskirtinis bruožas – saldus ir stebinančiai mėlynos spalvos vanduo. Čia galėsite pasimėgauti kvapą gniaužiančiais gražiais ežero vaizdais.
Aplankysite Sevanavanko vienuolyną, esantį Sevano
pusiasalyje. Iš tikrųjų šioje vietoje yra net du vienuolynai – vienas iš jų buvo sugriautas, kitas stovi
iki šiol. Abu vienuolynai buvo pastatyti viduramžiais,
maždaug X amžiuje. Pasidžiaugę puikia panorama,
važiuosite į Diližaną. Pasivaikščiosite senamiesčio
gatve (Sharamberyan), kur matysite daug muziejų, suvenyrų turgelių, mažų parduotuvėlių ir kt. Taip
pat apžiūrėsite du tradicinius namus, pastatytus iš
medžio, su išklotais plytelėmis stogais ir kruopščiai išdabintais balkonais, būdingais šiai vietovei.
Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Diližane.

6 DIENA. DILIŽANAS–ALAVERDI–SANAHINO
VIENUOLYNAS–ACHPATO VIENUOLYNAS–
JEREVANAS (P, Pi)

Šiandien aplankysite unikalius X–XIV a. Armėnijos
šedevrus UNESCO saugomus Sanahino ir Achpato
vienuolynus. Žodis „sanahin“, išvertus iš armėnų
kalbos, reiškia „šis senesnis už kitą“, todėl manoma,
kad šis vienuolynas yra senesnis už Achpatą. Abu
vienuolynai įsikūrę greta ir puikiai matomi vienas iš
kito. Pastatyti ant netolygios plynaukštės, skiriami
tekančios upės suformuoto gilaus plyšio. Achpato
vienuolynas viduramžiais Armėnijoje buvo vienas
didžiausių religinių, kultūrinių ir edukacinių centrų.
Pietūs vietiniame restorane. Grįšite į Jerevaną.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Nuo 2 keliautojų
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Kelionė trunka 8 dienas

7 DIENA. JEREVANAS (P, V)

Išsiruošite į ekskursiją po Armėnijos sostinę
Jerevaną. Per amžius šis miestas buvo žinomas kaip
„rožinis miestas“ dėl akmens, iš kurio buvo statomi pastatai, spalvos. Apžiūrėsite Respublikos aikštę, Maštoco alėją, Operos ir baleto teatrą, pavadintą Aleksandro Khachatryano garbei, Kaskadų parką.
Užsuksite į senųjų Armėnijos rankraščių saugyklą –
Matenadarano istorinį muziejų. Pasivaikščiosite po
Erebuni muziejų ir genocido aukų memorialinį parką Tsitsernakaberd. Atsisveikinimo vakarienė tradiciniame restorane.

8 DIENA. JEREVANAS–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)

Vyksite į oro uostą. Skrydis Jerevanas–tarpinis oro
uostas–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Ečmiadzino katedra, menanti pirmuosius
Armėnijos krikščionis
• Romėnų palikimas – Garni šventykla
• Nemirtingas Armėnijos simbolis Ararato kalnas
• Saldus ir mėlynas tarsi dangaus žydrynė
Sevano ežeras
• Daugybę istorijų saugantys unikalūs
vienuolynai

KELIONĖS DATOS:

kiekvieną šeštadienį

KELIONĖS KAINA

795 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 7 nakvynės 4 viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą:
7 pusryčiai, 3 pietūs, 2 vakarienės;
• vienas butelis geriamojo vandens kasdien;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Jerevaną ir atgal
(nuo 190 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Svetin goji
Gr uzija

Kalnuotoji Gruzija įsikūrusi pietinėje Kaukazo dalyje, Europos ir Azijos kryžkelėje. Tai šalis,
kuriai nebūdingi prabangūs viešbučiai, restoranai ar prašmatnios parduotuvės, tačiau šis
Kaukazo grynuolis nustebins srauniais upeliais, apsamanojusiomis kalvų viršūnėmis, nuoširdžiais ir aistringais žmonėmis ir, žinoma, vynu. Galimybe iš arti pažvelgti į senąją Gruzijos
kultūrą bei papročius, susipažinti su šios šalies istorija ir nuostabiu kalnuotu kraštovaizdžiu.
kuriame ji ir palaidota. Šv. Nina laikoma Gruzijos
globėja, IV a. skelbusi šioje šalyje krikščionybę.
Ekskursijos metu aplankysite miestą Signagį, iš kurio atsiveria vaizdas į žavingą Alazanio slėnį. Vyksite
į Velistiske, susipažinsite su vyno gamyba, taip pat
dalyvausite gruziniškos duonos kepimo pamokėlėje.
Turėsite galimybę apsižvalgyti po Cinandalio kaimelį, žinomą dėl čia buvusios vyno daryklos, kuri XIX a.
priklausė Gruzijos aristokratų Chavchavadzių šeimai.
Grįžimas į Tbilisį.

Nuo 2 keliautojų
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MCCHETA
ANANŪRIS
KUTAISIS

CINANDALIS
VELISTISKE
SIGNAGIS

TBILISIS

BODBE

4 DIENA. TBILISIS–MCCHETA–ANANŪRIS–
KAZBEGI–TBILISIS (P)
1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–KUTAISIS (V)

Savarankiškai atvykę į Kutaisį būsite pasitikti ir nuvežti į Tbilisį. Laisvas laikas. Vakarienė su nacionaliniu pramoginiu renginiu.

2 DIENA. TBILISIS (P)

Ekskursija po Gruzijos sostinę: pasivaikščiosite po
senamiestį. Tbilisis įsikūręs Europos ir Azijos kryžkelėje, palei istorinį Šilko kelią. Nepaisant to, kad net
85 proc. Tbilisio gyventojų išpažįsta įvairių formų
krikščionybę, šis miestas yra viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur galima pamatyti sinagogą, mečetę
ir krikščionių bažnyčią visai greta vieną kitos. Vakare
pasivaikščiosite po nuostabią Rustaveli alėją.

3 DIENA. TBILISIS–BODBE–SIGNAGIS–
VELISTISKE–CINANDALIS–TBILISIS (P)

Vyksite į Kachetijos regioną, dar vadinamą vyno
žeme. Aplankysite Bodbe Šv. Ninos vienuolyną,

Vyksite į Mcchetą – vieną seniausių Gruzijos miestų,
senąją šalies sostinę. Šis miestas įsikūręs Aragvos
ir Kuros upių santakoje. Mieste gausu archeologinio
ir religinio paveldo objektų. Gruzinų karo keliu važiuosite į Stepancmindą. Aplankysite Ananūrio bažnyčios kompleksą, esantį netoli Aragvos upės ir didžiulio tvenkinio Jinvali. Keliausite į nedidelį miestelį
Kazbegi, garsėjantį nuostabiais panoraminiais vaizdais. Čia galėsite pasigrožėti puikiais gamtos peizažais bei augalija. Dauguma keliautojų Kazbegį apibūdina kaip vieną didžiausių Gruzijos traukos objektų.
Iš čia pėsčiomis per Gergeti kaimą pasieksite Gergeti
Šv. Trejybės bažnyčią, stūksančią nepaprastoje vietoje – ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabūs
snieguotų Kaukazo viršūnių vaizdai (kelionė pėsčiomis truks apie 3–4 valandas). Grįžimas į Tbilisį.

5 DIENA. TBILISIS–KUTAISIS–VILNIUS

Vyksite į oro uostą. Skrydis Kutaisis–Vilnius.

KELIONĖJE:

• Europos ir Azijos kryžkelė Tbilisis
• Krikščionybės nešėjos Šv. Ninos vienuolynas
• Įspūdingos snieguotų kalnų ir nuostabių slėnių
panoramos
• Senoji Gruzijos sostinė Mccheta

KELIONĖS DATOS:

2020 m. kovo 25–29 d.;
2020 m. balandžio 1–5 d., 22–26 d.;
2020 m. gegužės 6–10 d., 20–24 d.;
2020 m. birželio 3–7 d., 17–21 d.;
2020 m. liepos 8–12 d., 22–26 d.;
2020 m. rugpjūčio 12–16 d.;
2020 m. rugsėjo 2–6 d., 16–20 d.;
2020 m. spalio 7–11 d.

KELIONĖS KAINA

nuo 320 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
Galimas kelionės pratęsimas Batumi.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas pagal programą ir visi pervežimai;
• 4 nakvynės 3 viešbutyje;
• ekskursijos pagal programą su gidu ir įėjimo
mokesčiai į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą: 3 pusryčiai,
1 vakarienė;
• mineralinis vanduo – 1 butelis per dieną;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio
turo metu.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Gruziją ir atgal (nuo 87 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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M ol d o va

Artima ir taip mažai pažįstama
Tikriausiai ne veltui Moldova iš paukščio skrydžio primena vynuogių kekę – ji dažnai vadinama „Atvertų vartų į vyno rojų šalimi“. Moldovos vyno rūsius legenda pavertė įspūdingos
vyno kolekcijos, paminėtos net Guinnesso rekordų knygoje. Derlingos Moldovos žemės, saulė ir darbštūs žmonės – štai tikrasis natūralios ir ekonomiškos Moldovos virtuvės garantas.
Kraštovaizdžio grožis – kalvos, slėniai, šlaitai, miškai, upės ir ežerai – dar vienas slaptas šalies
perlas. Kelionė po Moldovą – tai linksma, lengva ir nepakartojama atradimų šventė.
1 DIENA. KIŠINIOVAS

Atvykę į Kišiniovą savarankiškai vyksite į viešbutį
miesto centre.

2 DIENA. KIŠINIOVAS–CURCHI–SENASIS
ORHĖJUS–BUTUČENIS–KRIKOVA–KIŠINIOVAS
(P)

Vyksite į Moldovos vynų karalystės garsenybę –
Krikovos miestą ir jo širdį vyno rūsius (beje, juose
lankėsi ir Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė). Tai
vienas didžiausių rūsių kompleksų pasaulyje. Giliai
po žeme rūsių tyloje iki 30 mln. litrų vyno įgyja vertingų ir unikalių ypatybių. Čia galėsite išragauti keturių rūšių vyno. Kelionę iš Krikovos tęsite į Butučenio
kaimą, žinomą nuo XVII amžiaus. Lankysitės tradiciniame XIX a. Moldovos valstiečio name. Apžiūrėsite
Senąjį Orhėjų – ištisą senovinių gyvenviečių kompleksą uolose. Čia moldavų protėviai dakai gyveno
jau prieš dešimtis tūkstančių metų. Toliau – išvyka
į Curchi vienuolyną – vieną svarbiausių Besarabijos
architektūros paminklų, laikomą vienu gražiausių ir
garsiausių vienuolynų regione. Tai yra tikras perlas,
siūlantis tylą ir ramybę, o jo Dievo Motinos gimimo
bažnyčia, pastatyta pagal klasicizmo tradiciją su baroko elementais, išsiskiria unikalia akustika ir net kelių dainininkų balsai čia gali skambėti tiesiog stebuklingai.

3–4 DIENA. KIŠINIOVAS

Laisvas laikas. Pasivaikščiokite po Kišiniovo centrą.
Miestas įsikūręs ant septynių kalvų ir skendi parkuose, visai šalia jo centro veikia didžiulis botanikos sodas. Apžiūrėkite pagrindinį Didžiojo Moldovos kunigaikščio Stepono Didžiojo bulvarą. Vienas ryškiausių
Moldovos Kunigaikštystės valdovų šalį valdė net 47
metus ir padarė neįtikėtiną dalyką – išvadavo valstybę iš chaoso ir sugebėjo iš vidaus reformuoti šalį:
atgaivino ekonomiką, konsolidavo visuomeninį, kultūrinį bei religinį gyvenimą, kas padėjo Moldovos
Kunigaikštystei ne tik išlaikyti savo nepriklausomybę, bet ir tapti svarbia politine Rytų Europos jėga.
Steponas Didysis dalyvavo 36 mūšiuose, iš kurių tik
2 pralaimėjo. Jo žodžiai – „Su stipriais priešais, kurių
negalite nugalėti, pasistenkite gyventi ramybėje“ –
ne kartą padėjo jam sureguliuoti aštrias politines
situacijas. Užsukite ir į vieną seniausių iš daugybės miesto parkų – Stepono Didžiojo parkas įkurtas
1818 m. ir jame iki šiol auga senieji medžiai. Tai viena
mėgstamiausių tiek Kišiniovo gyventojų, tiek svečių
poilsio vietų. Apsilankykite didingoje ir kartu jaukioje
katedroje, pastatytoje 1836 metais. Į aplink bažnyčios suformuotą parką veda aštuoni įėjimai, įskaitant

pagrindinius vartus su Triumfo arka. Šios arkos istorija taip pat įdomi. Katedros varpinės varpai buvo
užsakyti Izmajile, 250 km nuo Kišiniovo. Kai varpus
atgabeno į miestą, o tam prireikė net sutaisyti esamą
kelią ir tiltus, pasirodė, kad didžiausias iš penkių varpų varpinėje netelpa. Tada buvo pastatyti vartai prie
įėjimo į Katedros parką, kur šį varpą galima matyti ir
šiandien. Netoli Katedros aikštės ir parko stūkso katalikų katedra, pastatyta 1843 metais. Jos kiemelyje
vietą rado paminklas popiežiui Jonui Pauliui II, o, įėjus į vidų, prie durų pasitinka Šv. Antano su krepšiu
figūra. Čia lankytojai pagal seną šimtametę tradiciją gali įdėti maisto vargšams. Pasigrožėkite įdomia
Parlamento rūmų architektūra. Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į seisminius veiksnius, nes žemės drebėjimai Kišiniove dažni. Užsukite į miesto turgų. Pagal siūlomų produktų asortimentą jis nedaug
skiriasi nuo garsiausio Odesos Privozo. Pailsėkite
Botanikos sode. Nepraleiskite progos užsukti į firminę kosmetikos parduotuvę „Viorica-Cosmetic“,
kurioje turėsite galimybę nusipirkti geros kokybės kosmetikos visai šeimai už visai nedidelę sumą.
Nepamirškite paragauti mamalygos (kukurūzų košė)
ir placindos (sluoksniuotos tešlos pyragas su įvairiais įdarais) bei vynų parduotuvėje įsigyti pilstomo
naminio vyno (vos 0,50 cento už litrą). Vakare apsilankykite Operos ir baleto teatre arba vargonų salėje.

5 DIENA. KIŠINIOVAS

Savarankiškai vyksite į oro uostą. Skrydis Kišiniovas–
tarpinis oro uostas–Vilnius.

Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/keliones/egzotines-pazintines-keliones

Nuo 2 keliautojų

5

Kelionė trunka 5 dienas

SENASIS
ORHĖJUS
CURCHI

BUTUČENIS
KRIKOVA

KIŠINIOVAS

Juodoji jūra

KELIONĖJE:

• Vienas didžiausių pasaulyje Krikovos vyno
rūsių kompleksas
• Kišiniovas – parkuose skendintis miestas ant
septynių kalvų
• Gurmaniški ir kultūriniai malonumai

KELIONĖS DATOS:

pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS:

205 EUR + (nuo 185 EUR),
jei vyksta 6 keliautojai;
222 EUR + (nuo 185 EUR),
jei vyksta 4 keliautojai;
265 EUR + (nuo 185 EUR),
jei vyksta 2 keliautojai

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• 4 nakvynės 3 viešbučiuose, standartiniai
kambariai;
• maitinimas pagal programą: 4 pusryčiai;
• ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai
į programoje nurodytus objektus;
• vyno degustacijos Krikovos vyno rūsiuose;
• rusiškai arba angliškai kalbančio gido
paslaugos ekskursijų metu (priemoka už
angliškai kalbantį gidą 40 EUR/ekskursijų
dieną).

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Kišiniovą ir atgal
(nuo 185 EUR);
• pervežimas oro uostas–viešbutis–oro uostas
(savarankiškai (nuo 0,50 ct) arba privačiai –
nuo 26 EUR asmeniui į abi puses);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Odesa

Miestas prie jūros
Sakoma, kad Odesos gyventojai turi ypatingą mentalitetą:
„Prie odesito prieina miesto svečias su lagaminu:
– Sakykite prašau, jei aš eisiu šia gatve, ten bus geležinkelio stotis?
– O, žinote, ji ten tikrai bus. Net jei jūs šia gatve ir neisite...“
1 DIENA. ODESA

Savarankiškai atvyksite į Odesą. Oro uoste būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį.
Odesa – miestas prie Juodosios jūros, dėl gamtos
grožio, saulėto klimato ir malonaus smėlio paplūdimių jau seniai gavęs Juodosios jūros perlo titulą. Jei
norite pasilepinti prie šiltos jūros, bet turite tik keletą laisvų dienų, Odesa yra puiki vieta apsilankyti! Čia
daug gražių paplūdimių ir gerai išplėtota kultūrinio
bei naktinio gyvenimo struktūra, veikia daug diskotekų, kavinių ir restoranų, galima puikiai praleisti laiką
spektakliuose ar koncertuose, pasimėgauti trumpomis ir ilgomis ekskursijomis. Odesa – kosmopolitinis
miestas. Nuo seno čia gyvena įvairių tautybių žmonės – ukrainiečiai, Krymo totoriai, rusai, rumunai,
žydai, turkai, bulgarai... Apie save jie kalba, kad esą
neturi tautybės, jie – tiesiog Odesos gyventojai, odesitai. Gyvybingas, entuziastingas, linksmas ir nesuvaldomas odesitų humoro jausmas jau apipintas legendomis, apie jį rašomi traktatai, knygos, kuriami
filmai.

2 DIENA. ODESA (P)

Po pusryčių – 3 valandų ekskursija po miestą. Ekskursijos metu matysite Odesos katedrą,
Potiomkino laiptus, viešosios bibliotekos pastatą, archeologinių kasinėjimų vietas. Eidami pėsčiomis užsuksite į pagrindinę prekybos alėją Odesos
centre – miesto sodą. Nepraleiskite galimybės nusipirkti vietinių suvenyrų ir amatininkų dirbinių.

Pajūrio bulvare matysite Odesos garsiausius pastatus ir paminklus, vienas jų – grafo Voroncovo rūmai. Pasigrožėsite 1887 m. baigtu statyti baroko stiliaus Operos ir baleto teatru, kuris jums gali priminti
Vienos valstybinį operos teatrą ir Zemperio operos rūmus Dresdene. Matysite kadaise įspūdingus
Potiomkino laiptus, poetui A. Puškinui, praleidusiam
čia tremtyje kelis ilgus mėnesius, paminklą, bei pabūklą, menantį Krymo karo laikus.

Nuo 2 keliautojų

5

Kelionė trunka 5 dienas

UKRAINA
MOLDAVIJA
ODESA

3–4 DIENOS. ODESA (P)

Laisvas laikas. Galėsite pasivaikščioti odesiečių
mėgstamiausia Deribasovskaja gatve, kur gausu architektūros šedevrų ir paminklų kino filmo „Dvylika
kėdžių“ personažams, veikia itališko baroko stiliaus
operos ir baleto teatras. Pajūrio bulvaru keliausite iki
Potiomkino laiptų – 192 laipteliai kyla į 24 m aukštį, o
pakilus jais pasitiks nuostabi panorama, atsiverianti
į Odesą ir uostą. Jei turėsite noro, užsukite į Odesos
operos ir baleto teatrą: čia jus tiek iš išorės, tiek iš
vidaus apgaubs elegantiška prabanga, nustebins
unikali akustika ir visiškai nebrangūs bilietai į dėmesio vertus šio sezono spektaklius. Jei ilgitės tikrai
gero oro ir malonios jūros, leiskite sau pasimėgauti paplūdimiais, jų yra nemažai – Lanžeron, Arkadia,
Otrada, Delfin ir kt. Atraskite labiausiai sau patinkantį. Nakvynė viešbutyje.

5 DIENA. ODESA–VILNIUS (P)

Sutartu laiku būsite nuvežti į oro uostą.

RUMUNIJA

Juodoji jūra

KELIONĖJE:

• Šiltos jūros paplūdimiai
• Odesos senamiesčio žavesys
• Šurmuliuojanti miesto prie jūros atmosfera

KELIONĖS DATOS:

Pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA

nuo 229 EUR +
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kaina priklauso nuo vykstančių
asmenų skaičiaus, laisvų vietų lėktuve ir
viešbučio užimtumo.
** Kaina negalioja švenčių ir festivalių periodu.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal
programą;
• 4 nakvynės 3 viešbučiuose arba
apartamentuose;
• 3 val. ekskursija pagal programą ir įėjimo
mokesčiai į programoje nurodytus objektus;
• maitinimas pagal programą:
4 pusryčiai;
• angliškai arba rusiškai kalbančio vietinio gido
paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:

• lėktuvo bilietas į Odesą ir atgal su rankiniu
bagažu (nuo 155 EUR);
• registruotas bagažas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
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Laukiame jūsų
WEST EXPRESS biuruose

KELIONIŲ PARDAVIMAS
INTERNETU
Tel. (8 5) 2190769
El. p. keliones@we.lt
VILNIUS
A.Stulginskio g. 5
Tel. (8 5) 255 3265
El. p. centrinis@we.lt

Išskirtinių kelionių biuras
Karmelitų g. 3
Tel. (8 5) 212 3399
El. p. karmelitai@we.lt
Partneris „Yes Travel“
Švitrigailos g. 11B
Tel. (8 5) 213 1322
El. p. atostogos@yestravel.lt

Vienuolio g. 12
Tel. (8 5) 210 7444
El. p. vienuolis@we.lt

KAUNAS
Laisvės al. 89
Tel. (8 37) 42 4211
El. p. kaunas@we.lt

PC „Panorama“
Saltoniškių g. 9
Tel. (8 5) 219 5868
El. p. panorama@we.lt

PPC „Akropolis“
K. Mindaugo pr. 49
Tel. (8 37) 21 4701
El. p. kaunoakropolis@we.lt

PC „Mandarinas“
Ateities g. 91
Tel. (8 5) 279 3746
El. p. mandarinas@we.lt

KLAIPĖDA
S.Daukanto g. 20
Tel. (8 46) 310 311
El. p. klaipeda@we.lt

Konstitucijos pr. 7 (III a.)
Tel. (8 5) 248 7202
El. p. konstitucija@we.lt

PC „Akropolis“, Taikos pr. 61
Tel. (8 46) 340 980
El. p. akropolis@we.lt

PC „BIG“, Taikos pr. 141
Tel. (8 46) 474 975
El. p. big@we.lt
ŠIAULIAI
Tilžės g. 121A
Tel. (8 41) 526 312
El. p. siauliai@we.lt
Draugystės pr. 25
Tel. (8 41) 43 6784
El. p. siauliai1@we.lt
PANEVĖŽYS
J.Urbšio g. 3
Tel. (8 45) 510 606
El. p. panevezys@we.lt
ALYTUS
Vilniaus g. 5
Tel. (8 315) 756 55
El. p. alytus@we.lt
KĖDAINIAI
Partneris „Yes Travel“
Didžioji g. 1
Tel. (8 347) 50 511
El. p. kedainiai@yestravel.lt

MAŽEIKIAI
Žemaitijos g. 25
Tel. (8 443) 78 814
El. p. mazeikiai@we.lt
PALANGA
Vytauto g. 94A
Tel. (8 460) 53 431
El. p. palanga@we.lt
VISAGINAS
PC „Domino“,
Veteranų g. 2
Tel. (8 386) 72 525
El. p. visaginas@we.lt

