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MIELIEJI 
KELIONIŲ 
MĖGĖJAI!

Nuostabus jausmas kviesti Jus leistis į stulbinančias pažintines keliones. Kelionės!  
Tai visuomet ypatinga patirtis, įspūdžiai, neužmirštamos ir įkvepiančios akimirkos.  
Ypač jei tai kelionės ten, kur vykstate pirmą kartą gyvenime. Jei aplankote šalis ir vietas, 
apie kurias esate daug kalbėję, svajoję ir nekantriai laukę savosios progos pamatyti, 
išbandyti ir paliesti patys. Būtent Jums mes ir kuriame „WE Travel“ keliones!

„WE Travel“ – tai kelionių organizatorių „West Express“ ir „Wrislit“ išskirtinių paslaugų 
linija: profesionalios turizmo ekspertų komandos organizuojamos pažintinės ir poilsinės 
kelionės, atsakingai parengti, patikrinti ir išbandyti kelionių maršrutai, sukurti specialiai 
Jums – įspūdžių ir atradimų gerbėjams. 

Jau daugiau nei 25 metus keliaujame patys, įkvepiame keliauti kitus ir džiaugiamės 
kartu patirtais kelionių įspūdžiais. Per tiek metų ne kartą keitėsi ne tik populiariausios 
kelionių kryptys, bet ir keliautojų įpročiai. Tačiau mūsų pozicija visada išlieka ta pati: ir 
patys keliaujame, ir kitus skatiname tai daryti atsakingai. Vadovaudamiesi ekologišku 
požiūriu ir siekdami tausoti gamtą, sudarėme daugybę įdomių kelionių programų. Jūsų 
pageidavimai, pasakojimai, netgi klausimai – tai įkvėpimo šaltinis ir gairės mums, nuolat 
ieškantiems, kuo galėtume Jus pradžiuginti ir... suintriguoti!

Rinkdamiesi „WE Travel“ keliones, renkatės kokybę ir patikimumą. Galite būti tikri, kad 
gausite kelionių pasiūlymus, parengtus su dideliu dėmesiu, atsakomybe, meile ir už 
pagrįstą kainą. Tikimės, kad šis žurnalas kartu su Jumis nukeliaus ne vieną tūkstantį 
kilometrų ir taps Jums puikiu gidu kelionėje.

Kviečiame versti mūsų žurnalą, išsirinkti patikusią kelionę ir drąsiai keliauti pasaulio 
pažinimo link! 

„WE Travel“ komanda



Kas yra „WE Travel“ grupės?
„WE Travel“ grupės – tai įvairios trukmės pažin-
tinės arba pažintinės ir poilsinės kelionės su gru-
pe iš Lietuvos. Šių kelionių metu kartu su kitais 
turistais keliausite pagal iš anksto suderintą pro-
gramą. Tokia kelionė paprastai prasideda ir bai-
giasi 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 spręs-
ti iškilusius klausimus. 
„WE Travel“ grupių kelionių programas sudarė-
me taip, kad per optimalų laiką susipažintumė-
te su šalių istorija, kultūra, vietiniais gyventojais, 
pamatytumėte įdomiausias vietas, aplankytumė-
te svarbiausius objektus, paragautumėte vietinės 
virtuvės patiekalų ir atsikvėptumėte šalies kuror-
te.
Šiame kataloge Jūsų dėmesiui pateikiame 24 „WE 
Travel“ grupių maršrutus. Įvertinkite ir išsirinkite!

Kodėl „WE Travel“ grupės? 
Aukšta kokybė ir patikimumo garantija. 
Kelionių su grupe maršrutus rengia profesiona-
lų komanda, remdamasi ilgamete patirtimi, naci-
onalinių turizmo organizacijų rekomendacijomis 
ir siekdama, kad maršrutai būtų pritaikyti įvairaus 
amžiaus, fizinio pasirengimo ir skirtingų interesų 
žmonėms, kuriuos sieja bendras pomėgis  – ke-
lionės.
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 keliauto-
jus, o kelionių į juos maršrutai kruopščiai atrinkti 
ir patikrinti. Tačiau jokiu būdu neapsiribojame tik 
tuo, kas jau populiaru ir gerai žinoma. Atradę įdo-
mių 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 ru-
tinos, sutaupysite brangaus laiko ir pinigų.
Atmintinės. Prieš kelionę parengsime Jums 
atmintines: pateiksime informacijos apie pasų 
galiojimo terminus, vizų režimą, klimatą, apran-
gos kodą, valiutą, bagažo taisykles, leidžiamų 
įvežti (išvežti) daiktų sąrašą.

Informacinės valandėlės. Sudarysime galimy-
bę iš anksto susipažinti ir pabendrauti su ben-
drakeleiviais ir grupės vadovu. Susitikimo metu 
suteiksime visą reikiamą informaciją apie būsimą 
kelionę.
Jei keliaujate vienas. Vartydami katalogą, pa-
matysite, kad kelionių kainos pateiktos asmeniui 
dviviečiame kambaryje, o šalia nurodoma prie-
moka už vienvietį kambarį. Jei keliaujate vienas, 
bet nenorite brangiau mokėti už vienvietį kamba-
rį, būtinai apie tai praneškite mums – pasisteng-
sime Jums surasti kelionės draugą! 
Optimalus grupių dydis. Stengiamės, kad 
„WE Travel“ grupių dydis būtų optimalus, o žmo-
nės keliautų nedidelėmis grupėmis. Taip sie-
kiame užtikrinti, kad keliauti Jums būtų patogu. 
Populiariausiais ir dažniausiais kelionių maršru-
tais paprastai keliauja 10–16 asmenų grupės. 

Apie kelionių kainas
Skirtingi kelionių organizatoriai taiko įvairią ke-
lionių kainodarą ir į kelionės kainą įtraukia (arba 
ne) įvairių sudedamųjų dalių (skrydžiai, oro uos-
tų mokesčiai, įėjimo į objektus bilietai ir t. t.). 
Renkantis kelionę visada rekomenduojame pasi-
domėti, pasitikslinti, kas įskaičiuota į kelionės kai-
ną, o už ką reikės mokėti papildomai.
„WE Travel“ grupių kelionių kainos visuomet yra 
pagrįstos, nes tolimose šalyse stengiamės už-
tikrinti aukšto lygio aptarnavimą, dirbti tik su 
profesionaliais gidais, apgyvendinti geriausiuo-
se savo kategoriją atitinkančiuose viešbučiuose. 
Siekiame, kad „WE Travel“ grupių kainos būtų ge-
riausios rinkoje.

Kas yra „WE Travel“  
jungtinės kelionės?
„WE Travel“ jungtinės kelionės  – tai įvairios tru-
kmės pažintinės arba pažintinės ir poilsinės ke-
lionės, kurių metu į užsienio šalį keliaujate sa-
varankiškai, 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 turis-
tai iš įvairių šalių, o ekskursijos vyksta rusų arba 
anglų kalba.
„WE Travel“ jungtinės kelionės organizuojamos 
nustatytomis dienomis. Nors į užsienį vyksta-
te savarankiškai, turite prisiderinti prie konkre-
čių pažintinio turo datų (jos žinomos iš anksto). 
Kelionių datų pasirinkimas yra didelis, pasitaiko, 
kad turai svečioje šalyje prasideda tiesiog kiekvie-
ną dieną. 

Paprastai pažintinio turo metu visi keliautojai ap-
gyvendinami 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 ke-
lionių. Šiame kataloge pateikiame 44 įdomiau-
sius! Svarbu atkreipti dėmesį, kad į jungtinių ke-
lionių kainas neįtrauktas skrydis iš Lietuvos. Taip 
yra todėl, kad kelionių datų yra daugybė, į užsie-
nį vykstate savarankiškai, o oro bendrovių skry-
džių kainos nuolat kinta, be to, būna įvairių akcijų. 
Nusprendėme neklaidinti jūsų ir nurodyti tik pa-
žintinių turų kainas. Skrydžius jums užsakysime 
atskirai.

Kodėl „WE Travel“  
jungtinės kelionės? 
Šiame kataloge pateikiamos jungtinės kelionės 
taip pat turi „WE Travel“ kokybės ženklą. Tai reiš-
kia, kad keliausite su patikimais mūsų partne-
riais pagal kruopščiai parengtus maršrutus. „WE 
Travel“ jungtinės kelionės turi nemažai ir kitų pra-
našumų: 
• gali keliauti net du asmenys. Jūsų kelionė 

nepriklauso nuo to, ar susirinks reikiamo 
dydžio grupė iš Lietuvos – iš mūsų šalies 
keliauti galite kad ir dviese; 

• 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.

KODĖL VERTA RINKTIS 
„WE TRAVEL“ GRUPIŲ IR 
JUNGTINES KELIONES?

Kodėl verta rinktis „We Travel“ grupių  
ir jungtines keliones? 3 p.
Ekologiškos kelionės 4 p.
Keliaukime atsakingai 5 p.

EUROPA

LVOVAS. Savaitgalis istoriniame mieste, arba Mažasis Paryžius 8 p.
ODESA. Miestas prie jūros 9 p.
SVETINGOJI GRUZIJA 10 p.
EGZOTIŠKASIS AZERBAIDŽANAS. Savaitgalio pažintinė 
kelionė 11 p.
ARMĖNIJA. Nuostabios gamtos ir senųjų vienuolynų šalis 12 p.
STAMBULAS. Sutikite Naujuosius metus arba  
švęskite Kovo 11-ąją 13 p.

ARTIMIEJI RYTAI 

VELYKOS TEL AVIVE 16 p.
IZRAELIS. Viduržemio jūros perlas 17 p.
IZRAELIS. Trumpos atostogos arba ilgasis savaitgalis 17 p.
IZRAELIS IR JORDANIJA. Nepaprastos istorijos keliais 18 p.
JORDANIJA. Prarastoji ir atrastoji karalystė 19 p.
JORDANIJA. Rausvosios rožės miestas ir mineralų kokteiliai 
Negyvojoje jūroje 19 p.
PASAKIŠKAS OMANAS 21 p.
IRANAS. Persijos civilizacijos palikimas ir dabarties mozaika 22 p.
SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ 23 p.

PIETRYČIŲ AZIJA

INDONEZIJA. Archipelago paslaptys 25 p.
SINGAPŪRAS IR BALIS. Staigmenos Singapūre  
ir Naujieji metai Balyje 27 p.
INDONEZIJA. Visos Balio salos spalvos ir potyriai 28 p.
INDONEZIJA. Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 29 p.
MALAIZIJOS LAUKINIS SARAVAKAS 30 p.
MIANMARAS. Spalvų mozaika 31 p.
TAILANDAS. Besišypsanti karalystė 32 p.
VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.  
Trys užburiantys Azijos pasauliai 35 p.
MARGASPALVIAI VIETNAMO IR KAMBODŽOS ETIUDAI 38 p.
VIETNAMO AKVARELIŲ DĖLIONĖ 39 p.
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti 40 p.

PIETŲ AZIJA

INDIJA. Pietų Indijos slėpiniai 42 p.
INDIJA. Auksinis trikampis su poilsiu Goa 43 p.
NEPALAS. Harmonijos beieškant 44 p.
ŠRI LANKA. Viliojanti autentiškumu ir egzotika 45 p.
SPALVINGOJI ŠRI LANKA 46 p.

RYTŲ AZIJA

NEĮTIKĖTINA JAPONIJA 49 p.
KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai 50 p.
KINIJA IR TIBETAS. Po pasaulio stogu 51 p.
STEBINANTIS TAIVANAS 52 p.
GRAŽUOLĖ KINIJA 53 p.
KELIAS Į ŠANGRI LA, ARBA NEATRASTAS TIBETAS 54 p.

AFRIKA 

MAROKAS. Imperatoriškieji miestai ir dykumų magija 56 p.
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA, ZIMBABVĖ, BOTSVANA, 
NAMIBIJA. Svajonių Afrika 57 p.
ZAMBIJOS IR MALAVIO KELIAIS 58 p.
ETIOPIJA. Katapulta į kitą pasaulį ir laiką 59 p.
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA IR SVAZILANDAS.  
Vaivorykštės keliu 60 p.
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA IR SVAZILANDAS.  
Pažintis su Afrika pėsčiomis 61 p.
MADAGASKARAS. Gamtos stebuklų sala 62 p.
MADAGASKARAS. Neatrastas ir užburiantis 63 p.

AFRIKOS SAFARIAI

KENIJA. Laukinė gamta ir genčių paslaptys 65 p.
SAFARIAI TANZANIJOJE IR  
SVAJONIŲ POILSIS ZANZIBARE 66 p.

ŠIAURĖS AMERIKA

AMERIKA. Pasaulis tarp dviejų vandenynų 69 p.
AMERIKA. Keturios JAV valstijos:  
Kalifornija, Nevada, Arizona, Juta 70 p.
ALIASKA. Laukinės gamtos ir baltojo griaustinio žemė 71 p.
KANADA. Unikalios gamtos ir šurmuliuojančių miestų pasaulis 72 p.
MEKSIKA. Dievų miestai 73 p.
MEKSIKA. Penkios civilizacijos ir daugiau 74 p.
HAVAJAI. Spalvingų paplūdimių kraštas. 75 p.

CENTRINĖ AMERIKA IR KARIBAI

GVATEMALA, HONDŪRAS IR SALVADORAS.  
Išlikusio majų pasaulio širdis 77 p.
PANAMA, KOSTA RIKA IR NIKARAGVA.  
Trijų širdys 78 p.
KUBA. Žemė, saulė ir tabakas 79 p.

PIETŲ AMERIKA

ARGENTINA IR ČILĖ. Tango, ledo ir ugnies žemė 81 p.
BRAZILIJA, ARGENTINA IR URUGVAJUS.  
Tik tai, kas geriausia 82 p.
KOLUMBIJA. Pasaulis kavos pupelėje 83 p.
GALAPAGŲ SALOS. Kito pasaulio beieškant 84 p.
PERU. Senųjų rūmų mistika ir žavesys 85 p.
PERU. Magiškasis inkų pasaulis 86 p.
PERU IR BOLIVIJA. Didingų senovės imperijų paslaptys 87 p.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA

NAUJOJI ZELANDIJA. Kia Ora! 89 p.
AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA.  
Dviejų šalių kvintesencija 90 p.

MOTERŲ KELIONĖS – ŠIRDŽIAI IR SIELAI

IZRAELIS. Moteriškumo ir ramybės šaknų beieškant 92 p.
ŠRI LANKA. Tikras smaragdas moterims 93 p.

IŠSVAJOTIEJI ROJAUS KAMPELIAI

SEIŠELIAI. Patekite tarp 100 000 laimingųjų! 95 p.
MAURICIJUS. Magiškas perlas Indijos vandenyne 95 p.
FILIPINAI. Tūkstančių salų kraštas 96 p.
MALDYVAI. Kai norisi verkti iš džiaugsmo... 96 p.
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EKOLOGIŠKOS 
KELIONĖS

Besaikis vartojimas yra šiuolaikinė žmonijos rykštė. Naujovės, stebinusios pasaulį ir 
dariusios gyvenimą patogesnį, tampa nuodais, teršiančiais mūsų aplinką. 

Maišeliai, šiaudeliai, vienkartiniai indai – visa tai panaudojama vos kartą ir metama 
į šiukšlyną, kur praguli šimtus metų. Plastikas teršia vandenynus bei jūras, tonomis 
plūduriuoja ir žaloja gyvūnus, o šie dar juo ir maitinasi. Tokias plastiku apsirijusias 
žuvis dedame ant savo stalo ir jomis gardžiuojamės. Jei dar nerūšiuojate, pabandykite 
ir pamatysite, kad plastiko atliekų susidarys daugiau nei popieriaus ar buitinių. 
Ką daryti? Pradėkite nuo paprastų dalykų: į parduotuvę eikite tik su daugkartiniu 
maišeliu, kiekvienos prekės nedėkite į atskirą maišelį, o daržoves ir vaisius vis tiek 
plausite, tad ir maišelio nereikia. Jei mėgstate gerti kavą eidami miesto gatvėmis ar 
sėdėdami parke, neškitės savo puodelį.

Daugybė šalių kyla į kovą su plastiku. Per 40 valstybių yra susibūrusios į organizaciją, 
draudžiančią gaminti, platinti ir naudoti plastikinius indus, maišelius. Tad, jei keliausite 
į Keniją ir būsite apsirūpinę maišeliais kiekvienam daiktui, galite gauti baudą.

Mūsų noras pažinti ir paragauti dažnai turi tragiškų pasekmių. Ryklių pelekų 
sriuba, vėžlių troškinys ar dramblių ilčių gaminys verčia verslininkus žudyti tam, kad 
patenkintų egzotiškų prekių poreikį. Nors prekybininkai vilioja įvairiais natūralios 
medicinos tepaliukais, pagamintais iš raganosių ragų ar tigrų taukų, ir žada stebuklus 
siūlydami preparatą, pagamintą iš gorilų ar liūtų, visa tai tampa komercine medicina, 
dėl kurios mes nepasveikstame, o gyvūnai žudomi. Prieš bandydami ką nors neįprasta 
pasidomėkite, ar neskatinate šios gyvūnų rūšies naikinimo. Jodinėjimas drambliais, 
kurių balnas yra didžiulė geležies ir medienos platforma, iki kraujo nutrinanti net storą 
gyvūno odą, ar apsilankymas laisvai gulinčių ir narkotinėmis medžiagomis apsvaigintų 
tigrų parke neatneš taip laukto džiaugsmo. Tikrasis džiugesys ir pilnatvė apima 
pamaitinus, pasivaikščiojus ir išmaudžius dramblį, nežabojant jo laisvės, o tigrus ir 
liūtus maloniau stebėti per safarį jų aplinkoje, kur bauginantis šių gyvūnų grakštumas 
tiesiog užburia. 

Medžiai, girios, miškai, džiunglės yra mūsų planetos plaučiai. Dėl madingojo palmių 
aliejaus kaipmat iškertami ištisi plotai džiunglių, nepagailint jų gyventojų, nors šis 
produktas turi daugybę puikių pakaitalų.

Jei norite padėti vietinėms bendruomenėms, pirkite jų gaminius, ieškokite galimybių 
apsistoti jų namuose, padėkite buityje. Visa tai prasmingiau nei tiesiog besaikis 
pirkimas. Kai saldainiais apdalijate vaikus lyg Kalėdų Senelis, juos pradžiuginate tik 
trumpam, tačiau sugedę dantukai juos vargins dar ilgai, tad verčiau nuvežti jiems 
kanceliarinių prekių.

Pradėkime nuo savęs ir savo artimųjų. Nebūkime abejingi tam, ką paliekame po 
savęs!

KELIAUKIME 
ATSAKINGAI

5



EUROPA
UKRAINA
GRUZIJA 
AZERBAIDŽANAS 
ARMĖNIJA
TURKIJA

PLANUOKITE „WE TRAVEL“ 
KELIONES SU GRUPE IR 
VADOVU  IŠ ANKSTO!
Planuojantieji keliones iš anksto visada laimi.  Apsispręsti dėl kelionės ir užsisakyti ją  
iš anksto jums padės mūsų ypatingas pasiūlymas:
Perkantiems šiame kataloge  aprašytas keliones iki 2018 m. spalio 31 d. (imtinai)  
taikoma 100 EUR nuolaida nuo kelionės kainos.
Užsisakykite šiame kataloge aprašytą kelionę sumokėdami tik 60 EUR (asmeniui) 
administracinį mokestį. Šis mokestis bus įskaitytas į bendrą kelionės kainą. Visą 
kelionės kainą privaloma sumokėti pagal turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygas. Klientui 
atsisakius vykti, kelionės administracinis mokestis negrąžinamas. Pasiūlymas galioja užsisakius 
kelionę. Nuolaida netaikoma skrydžiams ir kitoms dalyje „Kitos įprastos kelionių išlaidos“ 
numatytoms paslaugoms. Vietų skaičius ribotas.

100 EUR 
NUOLAIDA 
IKI 2018 M. SPALIO 31 D. IMTINAI

KELIONIŲ SU GRUPE 
KALENDORIUS

GRUODIS - SAUSIS

STAMBULAS. Sutikite Naujuosius metus  
arba švęskite kovo 11-ąją 12 30–01 02 13 p.

VASARIS

GVATEMALA, HONDŪRAS IR SALVADORAS. 
Išlikusio majų pasaulio širdis 02 03–02 16 77 p.
VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.  
Trys užburiantys Azijos pasauliai 02 08–02 21 35 p.
INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 02 12–02 24 29 p.
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti 02 16–02 28 40 p.
SINGAPŪRAS IR BALIS.  
Staigmenos Singapūre ir Naujieji metai Balyje 02 26–03 10 27 p.

KOVAS

PAR, ZIMBABVĖ, BOTSVANA, NAMIBIJA. 
Svajonių Afrika 03 01–03 12 57 p.
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti 03 02–03 14 40 p.
ŠRI LANKA. Viliojanti autentiškumu ir egzotika 03 05–03 17 45 p.
KOLUMBIJA. Pasaulis kavos pupelėje 03 07–03 23 83 p.
STAMBULAS. Sutikite Naujuosius metus  
arba švęskite kovo 11-ąją 03 09–03 11 13 p.
SVETINGOJI GRUZIJA 03 20–03 27 10 p. 
GRAŽUOLĖ KINIJA 03 28–04 09 53 p.

BALANDIS

KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai 04 13–04 23 50 p. 
INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 04 16–04 28 29 p.
VELYKOS TEL AVIVE 04 20–04 23 16 p.
VIETNAMO AKVARELIŲ DĖLIONĖ 04 24–05 06 39 p. 
KINIJA IR TIBETAS. Po pasaulio stogu 04 24–05 06 51 p.

GEGUŽĖ

MADAGASKARAS. Neatrastas ir užburiantis 05 18–06 01 63 p. 
KINIJA IR TIBETAS. Po pasaulio stogu 05 29–06 10 51 p.

LIEPA

KANADA. Unikalios gamtos ir šurmuliuojančių 
miestų pasaulis 07 04–07 16 72 p. 
INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 07 09–07 21 29 p.

RUGPJŪTIS

INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 08 13–08 25 29 p.

RUGSĖJIS

VIETNAMO AKVARELIŲ DĖLIONĖ 09 11–09 23 39 p.
SVETINGOJI GRUZIJA 09 16–09 23 10 p.
KINIJA. Auksiniai Kinijos puslapiai 09 17–09 27 50 p.
INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 09 17–09 29 29 p.

SPALIS

MADAGASKARAS. Neatrastas ir užburiantis 10 05–10 19 63 p.
ŠRI LANKA. Viliojanti autentiškumu ir egzotika 10 08–10 20 45 p.
INDONEZIJA.  
Nuotykinė kelionė su poilsiu Balio saloje 10 15–10 27 29 p.
KELIAS Į ŠANGRI LA,  
ARBA NEATRASTAS TIBETAS 10 16–10 28 54 p.
IRANAS. Persijos civilizacijos palikimas  
ir dabarties mozaika 10 21–10 30 22 p. 
INDONEZIJA. Archipelago paslaptys 10 20–11 08 25 p.
VIETNAMAS. Viskas, ką būtina pamatyti 10 26–11 07 40 p.

LAPKRITIS

GRAŽUOLĖ KINIJA 11 02–11 14 53 p.
ETIOPIJA. Katapulta į kitą pasaulį ir laiką 11 05–11 20 59 p.
INDIJA. Pietų Indijos slėpiniai 11 09–11 25 42 p.
VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.  
Trys užburiantys Azijos pasauliai 11 08–11 21 35 p. 
GVATEMALA, HONDŪRAS IR SALVADORAS.  
Išlikusio majų pasaulio širdis 11 14–11 27 77 p. 
PAR, ZIMBABVĖ, BOTSVANA, NAMIBIJA.  
Svajonių Afrika 11 15–11 26 57 p. 
AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA.  
Dviejų šalių kvintesencija 11 14–12 06 90 p.
ARGENTINA IR ČILĖ. Tango, ledo ir ugnies žemė 11 22–12 09 81 p.

GRUODIS

KOLUMBIJA. Pasaulis kavos pupelėje 12 05–12 21 83 p. 
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ODESA

1 DIENA. ODESA
Savarankiškai atvyksite į Odesą. Oro uoste būsite pa-
sitikti ir nuvežti į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.

2 DIENA. ODESA (P)
Po pusryčių – 3 val. ekskursija po miestą. Ekskursijos 
metu matysite Odesos katedrą, Potiomkino laiptus, 
viešosios bibliotekos pastatą, archeologinių kasi-
nėjimų vietas. Eidami pėsčiomis užsuksite į pagrin-
dinę prekybos alėją Odesos centre  – miesto sodą. 
Nepraleiskite galimybės nusipirkti vietinių suvenyrų ir 
amatininkų dirbinių. Pajūrio bulvare matysite Odesos 
garsiausius pastatus ir paminklus, vienas jų  – gra-
fo 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 kadai-
se įspūdingus Potiomkino laiptus, paminklą poetui 
Aleksandrui Puškinui, praleidusiam čia tremtyje ke-
lis ilgus mėnesius, bei pabūklą, menantį Krymo karo 
laikus.

3–4 DIENOS. ODESA (P)
Laisvas laikas. Galėsite pasivaikščioti odesiečių mėgs-
tamiausia Deribasovskajos gatve, kur gausu architek-
tūros šedevrų ir paminklų kino filmo „Dvylika kėdžių“ 
personažams, itališko baroko stiliaus operos ir baleto 
teatras. Pajūrio bulvaru keliausite iki Potiomkino laip-
tų – 192 laipteliai kyla į 24 m aukštį, o pakilus jais pasi-
tiks 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 ele-
gantiška prabanga, nustebins unikali akustika ir visiš-
kai nebrangūs bilietai į dėmesio vertus šio sezono 
spektaklius. Jei ilgitės tikrai gero oro ir malonios jūros, 
leiskite sau pasimėgauti paplūdimiais, jų yra nema-
žai: Lanžeron, Arkadia, Otrada, Delfin ir kt. Atraskite 
labiausiai sau patinkantį. Nakvynė viešbutyje.

5 DIENA. ODESA–VILNIUS (P)
Po pusryčių apie 12 val. išsiregistruosite iš viešbučio. 
Sutartu laiku būsite nuvežti į oro uostą. 

ODESA. MIESTAS PRIE JŪROS 
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 kon-
certuose, pasimėgauti trumpomis ir ilgomis ekskursijomis. 
Odesa  – kosmopolitinis miestas. Nuo seno čia gyvena įvairių tautybių žmonės: ukrai-
niečiai, Krymo totoriai, rusai, rumunai, žydai, turkai, bulgarai... Apie save jie kalba, kad 
esą neturi tautybės, jie – tiesiog Odesos gyventojai, odesitai. Gyvybingas, entuziastin-
gas, linksmas ir nesuvaldomas odesitų humoro jausmas jau apipintas legendomis, apie 
jį rašomi traktatai, knygos, kuriami filmai. Sakoma, kad Odesos gyventojai turi ypatingą 
mentalitetą:
„Prie odesito prieina miesto svečias su lagaminu:
– Sakykite, jei aš eisiu šia gatve, ten bus geležinkelio stotis?
– O, žinote, ji ten tikrai bus. Net jei jūs šia gatve ir neisite...“
Štai jau apsilankiusiųjų Odesoje nuomonė: „labai gražus miestas“, „labai gražūs ir sve-
tingi žmonės“. Odesoje gali rasti viską, ko nori pagal savo pomėgius ir skonį!

Kelionė trunka 5 dienas5

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Šiltos jūros paplūdimiai
• Odesos senamiesčio žavesys
• Šurmuliuojanti miesto prie jūros atmosfera

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai 

KELIONĖS KAINA* 
nuo 229 EUR** + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kaina priklauso nuo vykstančių 
asmenų skaičiaus, laisvų vietų lėktuve ir 
viešbučio užimtumo.
** Kaina negalioja švenčių ir festivalių 
laikotarpiais: 2019 m. birželio 28–liepos 1 d., 
liepos 15–22 d., rugpjūčio 22–26 d.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą; 
• 4 nakvynės 3  viešbučiuose arba 

apartamentuose;
• 3 val. ekskursija pagal programą;
• 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. 

LVOVAS. SAVAITGALIS ISTORINIAME MIESTE, 
ARBA MAŽASIS PARYŽIUS 
Domitės istorija ir norite sužinoti, kur buvo istorinė Galicijos sostinė, jums rūpi Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pėdsakai? Norite patirti nepaprastą ukrainiečių svetingumą 
ir pagarbą Lietuvos žmonėms? Tuomet vykite į Lvovą. Galime išvardyti dar dešimtis prie-
žasčių, kodėl savaitgalį verta praleisti šiame mieste: nereikia vizos, tiesioginis skrydis, 
nebrangu, netoli, įdomu, gausu kompaktiškai išsidėsčiusio istorinio paveldo objektų.
Lvovas, arba Lvivas, dar vadinamas Liūto miestu, įkurtas 1256 metais. Kas tik nebuvo jo 
valdovais... Beje, jam esant Austrijos-Vengrijos sudėtyje, net buvo pavadintas Lembergu. 
Miestas sugėrė įvairių kultūrų ir tradicijų apraiškas. Jis buvo vienintelis pasaulio miestas, 
kuriame vienu metu gyveno net trys skirtingi arkivyskupai: Romos katalikų, graikų orto-
doksų bei armėnų katalikų. Iki šiol išlikusi XIV a. statyta armėnų apaštališkoji katedra – 
vienas seniausių ir įspūdingiausių pastatų. Intensyviausi ryšiai Lietuvą ir Ukrainą siejo 
XIV–XVI a., kai abi tautos priklausė vienai valstybei – Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. 
Ryškūs ir Gedimino sūnaus Liubarto pėdsakai (XIV a.): Liubarto, arba Aukštutinė Lucko, 
pilis, nulietas varpas, šiuo metu skambantis Lvovo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Kelionė trunka 3 dienas3

Nuo 2 keliautojų

1 DIENA. VILNIUS–LVOVAS 
Savarankiškai atskridę į Lvovą, sutvarkysite įvažiavimo 
į šalį formalumus ir būsite nuvežti į viešbutį. Nakvynė 
viešbutyje Lvovo istoriniame centre.

2 DIENA. LVOVAS.  
PĖSČIOMIS PO ISTORINĮ CENTRĄ (P)
Po pusryčių įsitrauksite į miesto senamiesčio, sau-
gomo UNESCO, šurmulį. Dieną leisite pagrindinėje 
Turgaus aikštėje (Rynok). Ši jau 500 metų yra miesto 
centro simbolis, ją supa 45 Renesanso pastatai bei 
XVI a. miesto rotušė (perstatyta XIX a.) su aukštai iš-
kilusiu 65  m apžvalgos bokštu. Vaikščiodami istori-
nėmis gatvėmis ir gatvelėmis, gėrėsitės architektūra 
ir monumentais, bažnyčiomis, vienuolynais, muzieji-
nėmis kavinėmis ir XIX a. vienu gražiausių Europoje 
Operos ir baleto teatru. Beje, teatras pavaizduotas ir 
20 grivinų nominalo kupiūrose. Vakare apsilankysite 
spektaklyje (pradžia nuo18 val., bilietų galima įsigyti 
teatro kasoje), sočiai ir nebrangiai pavakarieniausite 
arba pasimėgausite Galicijos virtuvės patiekalais ir vėl 
įsiliesite į naktinio gyvenimo pramogas.
4 val. apžvalginės ekskursijos su angliškai arba rusiš-
kai kalbančiu gidu po Lvovo istorinį centrą metu lan-
kysite: Turgaus aikštę (Rynok) su miesto rotuše, itališ-
ką kiemelį, muziejinę vaistinę, Boimų šeimos koplyčią 
(saugoma UNESCO), Lotynų katedrą, kurioje 2001 m. 
lankėsi popiežius Jonas Paulius II, jėzuitų ir dominiko-
nų bažnyčias, armėnų ir žydų kvartalus bei „Auksinės 
rožės“ sinagogos griuvėsius, bernardinų vienuolyną ir 
Šv. Andriejaus bažnyčią su 16 unikalių medinių alto-
rių, kavinę-kavos kasyklą ir požeminėse šachtose mė-
gausitės kava, Leopoldo von Sacher-Masocho vardu 
pavadintą mazochistų kavinę, iš išorės apžiūrėsite 
Operos ir baleto teatrą, esantį pagrindinėje miesto 
gatvėje – Laisvės prospekte, bei išlikusius Habsburgų 
dinastijos pastatus. Nakvynė viešbutyje Lvovo istori-
niame centre. 

3 DIENA. LVOVAS (P)
Po pusryčių, išsiregistravę iš viešbučio, smagiai dieną 
leisite Lvove. Įsigysite suvenyrų, vietinių amatininkų 
rankdarbių turgelyje „Vernissage“. Svetingi, kūrybingi 
ir išradingi lvoviečiai brangina savo istoriją, taigi čia 
gausu muziejų. Muziejinės kavinės, vaistinės, duonos 

kepykla, alaus darykla – visur galima ragauti ir mokytis 
gaminti. Taip pat kviečia linksmi lašinių ir alaus teatrai. 
Svečių laukia daug šokolado, karamelės bei meduolių 
namelių, kurie ypač džiugina ne tik vaikus, bet ir suau-
gusiuosius. Įvairovė to, kas siūloma prie kavos, išties 
įspūdinga tiek skoniu, tiek formomis – nuo tradicinio 
meduolio iki kurpaitės formos šokolado. Ir tai nėra at-
sitiktinumas. Juk būtent iš Lvovo apylinkių buvo kilęs 
Jurijus Kulčickis, XVII a. pab. Vienoje atidaręs pirmąją 
kavinę ir išmokęs Europą gerti kavą, kuri iki tol buvo 
Bažnyčios uždrausta kaip velnio gėrimas. Lvovo alus 
taip pat apipintas legendomis. Sakoma, kad arklių 
kinkiniais ąžuolinėse statinėse jis buvo vežamas net į 
Bavariją. Taigi čia pramogų užteks visų poreikių ir am-
žiaus grupių svečiams, juolab kad kainos, palyginti su 
mūsiškėmis, daug mažesnės, papietauti galima net 
už 1,5 euro, o pažiūrėti operos ar baleto spektaklį iš 
geriausių vietų – už 7 eurus. Apsilankęs Lvove, prade-
di suvokti: jei miestas turi sielą, tai ji čia. Toji ukrainie-
tiška dvasia – didelė ir stipri, draugiška ir nepriklau-
soma, savarankiška ir kiek savavališka. Tikrai unikali. 
Pažinus šį miestą, norisi pamatyti ir kitas šalies vietas. 
Vakare iki išvykimo į oro uostą Lvove mėgausitės gur-
maniškais malonumais ir degustacijomis alaus teatre 
„Pravda“, tematiniame Masonų ložės restorane, res-
torane bare „Kriivka“ ir kt. Būsite nuvežti į oro uostą. 
Skrydis Lvovas–Vilnius.

KELIONĖJE:
• Viduramžius menantys architektūriniai 

paminklai
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 

Austrijos-Vengrijos imperijos pėdsakai 
• Svetingų, kūrybingų, išradingų ukrainiečių 

žavesys
• Teminių ekskursijų gausa ir pasirinkimas: 

požeminis Lvovas, naktinis Lvovas, 
panoraminis turas „Lvovo stogai“ ir kt. 

• Gurmaniški smaližių malonumai ir ne tik...

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS:* 
nuo 160 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys;  
nuo 175 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Galutinė kaina priklauso nuo vykstančių 
asmenų skaičiaus, laisvų vietų lėktuve ir 
viešbučio užimtumo.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: 
• pasitikimas oro uoste ir pervežimas  

iš Lvovo oro uosto į viešbutį ir atgal;
• 2 nakvynės 2–3  viešbučiuose arba 

apartamentuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 2 pusryčiai;
• angliškai arba rusiškai kalbančio vietinio gido 

paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS: 
• lėktuvo bilietas į Lvovą ir atgal su rankiniu 

bagažu (nuo 60 EUR);
• gėrimai ir programoje nenumatytas 

maitinimas; 
• medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės, 

kelionės jungties praradimo, bagažo 
draudimas;

• papildomos ekskursijos; 
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• asmeninės išlaidos.

LVOVAS

UKRAINA

LENKIJA

BALTARUSIJA

Juodoji jūra

UKRAINA

MOLDAVIJA

RUMUNIJA

98



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

KOBUSTANO 
GAMTOS 

REZERVATAS

1 DIENA. BAKU
Savarankiškai atvyksite į Baku, būsite pasitikti ir nu-
vežti į viešbutį. Vėliau jūsų lauks apžvalginė ekskursija 
po miestą. Jos metu pamatysite senąją Ičeri Šecher 
tvirtovę su daugiau kaip dešimt mečečių, rūmais, 
karavansarajais, pirtimis, bokštais ir kolonomis ap-
supta turgaus aikšte. Senamiestyje, 22  ha apiman-
čioje senojoje miesto dalyje, gausu vienas kitą gro-
žiu ir svarba lenkiančių kultūrinių paminklų. Kelis jų 
aplankysite ir jūs. Apžiūrėsite milžinišką Širvano ša-
chų rūmų kompleksą, kurį sudaro patys rūmai, di-
vanchanas, 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 at-
stovas Ibrahimas I perkėlė šalies sostinę iš Šamachi 
į Baku ir pradėjo naujos valdovo rezidencijos sta-
tybas. Šiandien tai vienas labiausiai dėmesio vertų 
Azerbaidžano architektūrinių paminklų, saugomų 
UNESCO. Taip pat išvysite netoliese esantį Mergelės 
bokštą. XII  a. menantis mistikos gaubiamas statinys 
kadaise galėjo turėti kelias funkcijas: gynybinę, moks-
linę (astronominė observatorija) arba religinę (zoro-
astrizmo centras). Šiuo metu bokšte įrengtas mu-
ziejus, kuriame saugomos senovės buities rakandų 
kolekcijos bei reti rankų darbo kilimai. Apsilankysite 
meno studijoje kilimų dirbtuvėse ir viduramžių tur-
gaus aikštėje, kur galėsite apžiūrėti įvairiausius ar-
cheologinius radinius. 

2 DIENA. BAKU–APŠERONO PUSIASALIS–
BAKU (P)
Po pusryčių vyksite į ekskursiją po Ateshgah ugnies 
šventyklą, esančią netoli Baku. Ši buvusi okultinių 
apeigų šventykla įkurta vietoje, kurioje dega natūra-
li gamtinė ugnis. Manoma, kad dar gilioje senovėje 
natūralios ugnies jėgos suteikė šaliai Ugnies žemės, 
arba Azerbaidžano, vardą. Taip šioje vietoje XVIII  a. 
buvo įkurtas vienuolynas. Celėse, kuriose kažka-
da apsistodavo iš viso pasaulio atvykę maldininkai, 
šiandien įkurtas muziejus. Čia saugoma daug uni-
kalių eksponatų, menančių tolimą ir paslaptingą ša-
lies istoriją. Aplankysite Mardakano sargybos bokštą, 
priklausantį Apšerono pusiasalio bokštų grandinei. 
Kai užpuldavo priešai, šių bokštų viršūnėse būdavo 
įžiebiama ugnis ir taip gyventojams pranešama apie 
artėjantį pavojų. Keturkampis bokštas buvo pasta-
tytas XIV a. ir yra apie 25 m aukščio. Vėliau važiuo-
site link Janardago kalno, dar vadinamo degančiu 
kalnu, kurio šlaituose dega natūralios gamtinės du-
jos, sukurdamos ypatingą atmosferą. Šią paslap-
tingą vietą savo kelionių metu aprašė net didysis 
keliautojas Marco Polo. Vėliau jūsų lauks 3  val. tru-
kmės ekskursija po Baku. Jos metu susipažinsite su 
šio miesto istorija ir architektūra. Apsilankysite Baku 
centru nusidriekusiose gausiose parduotuvių gatvė-
se Nizami ir Rasulzade, pasigrožėsite fontanų aikšte, 

EGZOTIŠKASIS AZERBAIDŽANAS.  
SAVAITGALIO PAŽINTINĖ KELIONĖ 
Kada, jei ne dabar, planuoti turiningą ir egzotika persmelkiančią savaitgalio kelionę į 
svetingąjį Azerbaidžaną?! Pietų Kaukazo regione įsikūrusi kontrastų šalis garsėja sve-
tingumu ir nuostabiais istoriniais paminklais. Charizmatiški vietiniai gyventojai, puikūs 
vaizdai, magiški purvo vulkanai, žaliuojanti gamta ir lankytinų vietų gausi sostinė Baku.

Kelionė trunka 4 dienas4

Nuo 2 keliautojų

kurioje linksmai vandens purslus purškia daugybė 
skirtingais konstrukcijų sumanymais žavinčių fonta-
nų. Apžiūrėsite 6 m aukščio paminklą Persijos poetui 
Nizamiui Ganjaviui. Baigiantis ekskursijai, autobusu 
važiuosite į kalnų parką, iš kurio atsiveria nuostabios 
miesto panoramos. Apsilankysite Martyrs alėjoje ir 
apžiūrėsite paminklą, skirtą Osmanų imperijos ka-
riams, žuvusiems Azerbaidžane Pirmojo pasaulinio 
karo metais. 

3 DIENA. BAKU–KOBUSTANO VALSTYBINIS 
GAMTOS REZERVATAS–BAKU (P)
Po pusryčių 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 kasdie-
nybę, pavyzdžiui: medžioklę, poilsį, šokius, lydimus 
melodingų garsų, išgautų tam tikru akmeniu, kurį ga-
lima vadinti muzikinių instrumentų pradininku. Dėl 
idealių gamtinių sąlygų Kobustano rezervato terito-
rijoje 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 jų yra pasklidę po Azerbaidžaną, 
o dar tiksliau  – Kobustano provinciją. Pagal pur-
vo vulkanų skaičių, jų įvairovę, aktyvumą pasauly-
je nėra kitos šalies, galinčios prilygti Azerbaidžanui. 
Todėl neatsitiktinai jis ir vadinamas ugnies šalimi. 
Apsilankysite Bibi-Heybat mečetėje, vietinių vadina-
moje Fatimos mečete. Būtent taip savo vizito metu 
1840 m. Alexandre’as Dumas apibūdino šią švento-
vę. 1994 m., kai Azerbaidžanas atgavo nepriklauso-
mybę, tuometis prezidentas Heydaras Aliyevas įsakė 
statyti naują Bibi-Heybat mečetės pastatą toje pačio-
je vietoje, kur jis buvo sunaikintas bolševikų. Moderni 
atkurta mečetė yra klasikinis Širvano architektūros 
mokyklos pavyzdys: trys kupolai, turintys senosios 
mečetės formą, ir du minaretai. Kupolus puošia ža-
lios ir turkio spalvos veidrodėliai, kurių kraštai išrašyti 
paauksuotomis frazėmis iš Korano. Šiandien tai dva-
sinis regiono musulmonų centras ir vienas didžiau-
sių islamo architektūros paminklų Azerbaidžane. 
Pasivaikščiosite po promenadą Baku Boulevard, žino-
mą kaip Pakrantės bulvarą ir laikomą antra pagal dydį 
pasaulyje. 

4 DIENA. BAKU–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)
Po pusryčių 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:
2019 m. balandžio 5–8 d.; 
2019 m. gegužės 10–13 d.; 
2019 m. birželio 7–10 d.; 
2019 m. liepos 5–8 d.; 
2019 m. rugpjūčio 9–12 d.; 
2019 m. rugsėjo 6–9 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 312 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 3 nakvynės 4  viešbutyje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 3 pusryčiai;
• angliškai arba rusiškai kalbančių gidų 

paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Baku ir atgal;
• Azerbaidžano viza (nuo 25 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

SVETINGOJI GRUZIJA   
Kalnuotoji Gruzija, kurią oficialiai jau galima vadinti ir Sakartvelu, įsikūrusi pietinėje 
Kaukazo dalyje, Europos ir Azijos kryžkelėje. Tai šalis, kuriai nebūdingi prabangūs vieš-
bučiai, restoranai ar prašmatnios parduotuvės, tačiau šis Kaukazo grynuolis nustebins 
srauniais upeliais, apsamanojusiomis kalvų viršūnėmis, nuoširdžiais ir aistringais žmo-
nėmis ir, žinoma, vynu. Galimybe iš arti pažvelgti į senąją Gruzijos kultūrą bei papročius, 
susipažinti su šios šalies istorija ir nuostabiu kalnuotu kraštovaizdžiu.

Kelionė trunka 8 dienas8

Su grupe ir vadovu iš  
Lietuvos. Nuo 10 keliautojų

1 DIENA. VILNIUS–KUTAISIS–TBILISIS (V)
Atskridę į Kutaisį, būsite pasitikti ir nuvežti į Tbilisį. 
Ekskursija po Gruzijos sostinę: pasivaikščiosite po se-
namiestį, aplankysite Metechi Švč. Mergelės Dangun 
Ėmimo bažnyčią, XII a. pastatytą Gruzijos karaliaus Šv. 
Demetrijaus II. Keltuvu pakilsite ant Sololakio kalvos, 
kur virš miesto iškyla IV a. pastatyta didinga Narikalos 
tvirtovė. Nusileidę užsuksite į stebuklingomis iko-
nomis garsėjančią Siono katedrą, pastatytą VI–VII  a. 
Kuros upės krante. Tbilisis įsikūręs Europos ir Azijos 
kryžkelėje, palei istorinį Šilko kelią. Nors 85  proc. 
Tbilisio gyventojų išpažįsta įvairių formų krikščionybę, 
šis miestas yra viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur 
galima pamatyti sinagogą, mečetę ir krikščionių baž-
nyčią visai greta vieną kitos. Vakarienė su nacionaliniu 
pramoginiu renginiu. 

2 DIENA. TBILISIS–BODBĖ–SIGNAGIS–
VELISTISKE–TBILISIS (P, Pi) 
Po pusryčių vyksite į Kachetijos regioną, dar vadina-
mą vyno žeme. Aplankysite Bodbės Šv. Ninos vie-
nuolyną, kuriame ji ir palaidota. Šv. Nina laikoma 
Gruzijos globėja, IV a. skelbusia šioje šalyje krikščio-
nybę. Ekskursijos metu aplankysite miestą Signagį, iš 
kurio atsiveria vaizdas į žavingą Alazanio slėnį. Vyksite 
į Velistiske, susipažinsite su vyno gamyba, taip pat da-
lyvausite gruziniškos duonos kepimo pamokėlėje. 
Vėliau jūsų lauks sotūs gruziniški pietūs. Vakarop grį-
šite į Tbilisį.

3 DIENA. TBILISIS–MCCHETA– 
UPLISCICHĖ–KUTAISIS (P, V)
Papusryčiavę vyksite į Mcchetą  – vieną seniausių 
Gruzijos miestų, senąją šalies sostinę. Šis miestas įsi-
kūręs Aragvos ir Kuros upių santakoje. Mieste gau-
su archeologinio ir religinio paveldo objektų. Toliau 
važiuosite į unikalų urvų miestą – tvirtovę Upliscichę, 
dar vadinamą „dieviškąja tvirtove“, išskaptuotą uolo-
je, stūksančioje ant aukšto Kuros upės šlaito. Viena 
seniausių gyvenviečių Gruzijoje iškilo maždaug X  a. 
pr. Kr. Prieš Gruzijai tampant krikščioniška valstybe, 
ši gyvenvietė buvo svarbi pagoniškų ritualų vieta. 
Pagrindinis karavanų kelias, jungiantis Aziją ir Europą, 
ėjo šiaurine Upliscichės dalimi, 2  km nuo miesto, 
todėl ji tapo labai svarbiu prekybos centru. Lipant 
plokščiais laiptais aukštyn, pamažu atsiveria visas 
miestas. Apžiūrėsite uoloje išskaptuotas gatveles, na-
mus, bažnyčias, slaptus tunelius, vandens kanalus (iš 
čia buvusių daugiau kaip 700 įtvirtintų urvų lankyto-
jams prieinami tik 150), vyno saugyklą, turgų. Vakare 
pasieksite Kutaisį.

4 DIENA. KUTAISIS–GELATIS– 
MOCAMETA–ZUGDIDIS–MESTIJA (P, V) 
Aplankysite 11  km nuo Kutaisio nutolusį Gelačio 
vienuolyną, įsikūrusį įspūdingame upės tarpeklyje. 
Bene garsiausią Gruzijoje vienuolyną 1106 m. pradė-
jo statyti karalius Dovydas IV, dar vadintas Statytoju. 

Ansamblį sudaro keletas skirtingo laikotarpio stati-
nių. Gelačio vienuolynas ilgai buvo vienas pagrindi-
nių Gruzijos kultūros ir švietimo centrų, tikras inte-
lektualų lopšys. Čia veikė akademija, kurioje dirbo 
įžymūs mokslininkai, teologai ir filosofai. Vienuolynas 
stipriai nukentėjo per karinius konfliktus su Mongolų 
ir Osmanų imperijomis, tačiau jame iki šiol saugo-
ma vertingų freskų ir mozaikų, laikomų įspūdingiau-
siomis Užkaukazės regione, rankraščių ir metalo 
dirbinių kolekcija, palaidota daug garsių šalies val-
dovų, įskaitant vieną didingiausių Gruzijos karalių 
Dovydą IV Statytoją. Vėliau lankysitės labai izoliuota-
me Mocametos vienuolyne. Jis įsikūręs įspūdingoje 
aukštoje vietovėje su įkvepiančiu vaizdu į upę. Toliau 
keliausite link Svanetijos, vadinamos Gruzijos perlu. 
Tai aukščiausių kalnų ir ledynų regionas, išlaikęs se-
niausias tradicijas. Visos kelionės metu lydės kerin-
tys Kaukazo kalnų peizažai, aukščiausios jų viršukal-
nės, slėniai, reta kalnų augalija, kultūros paminklai. 
Atvyksite į Svanetijos sostinę Mestiją. Vakarienė ir na-
kvynė Mestijoje.

5 DIENA. MESTIJA–UŠGULIS–MESTIJA (P, V) 
Po pusryčių keliausite sunkiai įveikiamu keliu į tarp 
kalnų įsispraudusį Ušgulio kaimelį, kuriame gyvena 
tik apie 200 žmonių. Tai aukščiausiai gyvenama vieta 
Europoje (2 200 m virš jūros lygio). Kelias vingiuoja 
tarp stačių uolų ir siaurėjančio tarpeklio, kurio dugne 
gurga upė. Pagaliau pasiekus Ušgulį (45 km įveikti pri-
reiks 2–3 val.), prieš akis atsivers nepamirštamas regi-
nys: namai, grupelėmis susispietę aplink viduramžius 
menančius gynybinius bokštus, horizonte dunksanti 
gražuolė Šchara (5 068 m), kurios balta skraistė tie-
siog švyti dangaus mėlynėje. Aplankysite Meilės bokš-
tą, Lamarijos cerkvę. Vėliau grįšite į Mestiją.

6 DIENA. MESTIJA–MARTVILIO KANJONAS–
BATUMIS (P)
Po pusryčių leisitės nuo didžiųjų Gruzijos kalnų į 
Juodosios jūros paatogrąžių pakrantę. Pakeliui aplan-
kysite Martvilio kanjoną. Kanjone visada vėsu, todėl 
galima pailsėti nuo karščio, išsimaudyti. Mėgausitės 
gamtos grožiu. Čia gausu krioklių, tiltų. Vėliau vyksite 
į Adžarijos perlu vadinamą Batumį. Trumpa pažintis 
su miestu: pasivaikščiosite Batumio bulvaru, grožė-
damiesi modernia Batumio infrastruktūra. 

7 DIENA. BATUMIS (P)
Laisva diena prie jūros arba savarankiška pažintis su 
Batumiu. Galėsite aplankyti garsųjį botanikos sodą, 
įsikūrusį Juodosios jūros pakrantėje, Žaliajame ky-
šulyje, maždaug 9 km nuo miesto centro. Botanikos 
sodo teritorija didžiulė, suskirstyta į devynias da-
lis. Čia veši augalai iš Naujosios Zelandijos, Pietų ir 
Šiaurės Amerikos, Rytų Azijos, Himalajų, Meksikos, 
Australijos, Viduržemio jūros, Pietų Kaukazo. Iš viso 
maždaug 2 tūkst. rūšių.

KELIONĖJE:
• Europos ir Azijos kryžkelė Tbilisis
• Krikščionybės nešėjos Šv. Ninos vienuolynas
• Įspūdingos snieguotų kalnų ir nuostabių 

slėnių panoramos
• Senoji Gruzijos sostinė Mccheta

KELIONĖS DATOS:
2019 m. kovo 20–27 d.;
2019 m. rugsėjo 16–23 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 775 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 7 nakvynės 3  viešbučiuose ir svečių 

namuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

6 pusryčiai, 1 pietūs, 4 vakarienės;
• 1 butelis geriamojo vandens kasdien;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Gruziją ir atgal  

(nuo 140 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

8 DIENA. BATUMIS–KUTAISIS
Anksti ryte vyksite į Kutaisio oro uostą skrydžiui namo.
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1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–STAMBULAS
Atvykę į Stambulą, būsite pasitikti gido ir nuvežti į pa-
sirinktą viešbutį. Laisvas laikas. Siūlome pasivaikščioti 
senuoju Stambulo Sultanahmeto rajonu, paklaidžio-
ti siauromis gatvelėmis, paskanauti turkiškos kavos 
ar kvapnios arbatos, pasiduoti saldžiosios baklavos 
pagundai. Už papildomą mokestį rekomenduojama 
pasiplaukioti Bosforo sąsiauriu, skambant muzikai ir 
mėgaujantis vakariene. Kruizas trunka apie 3 valan-
das.

2 DIENA. STAMBULAS (P)
Po pusryčių leisitės į 4  val. ekskursiją su gidu. 
Aplankysite Topkapio rūmus  – tai vienas didžiau-
sių muziejų pasaulyje, kur eksponuojama galybė 
sultonams priklausiusių lobių. Rūmai daugiau nei 
400 metų buvo sultonų rezidencija, juos sudaro ke-
letas pilių, pastatytų įstabiame parke. Mėlynąja me-
čete vadinama Sultono Ahmedo mečetė yra tikra 
Stambulo vizitinė kortelė. Ryškiausias mečetės bruo-
žas – šeši minaretai. Išvysite ir hipodromą, kuriame 
virė Bizantijos imperijos socialinio gyvenimo ir spor-
to aistros.

STAMBULAS.  
SUTIKITE NAUJUOSIUS METUS  
ARBA ŠVĘSKITE KOVO 11-ĄJĄ 
Mados, architektūros ir kulinarinių atradimų didmiestis žavi nuolat verdančiu gyveni-
mu, gardžios kavos ir prieskonių aromatais. Kiekvienas keliautojas ras savąjį Stambulą – 
besilinksminantį ir šėlstantį, stebinantį kulinariniu skoniu ar romantiškai vingiuojantį 
siauromis gatvelėmis.

Kelionė trunka 4 dienas4

Su grupe be vadovo.
Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE:
• Mėlynoji mečetė su 6 minaretais
• Topkapio rūmai
• Hipodromas

KELIONĖS DATOS:
2018 m. gruodžio 30–2019 m. sausio 2 d.;
2019 m. kovo 9–11 d.*

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 349 EUR, kai viešbutis 3 ;
nuo 399 EUR, kai viešbutis 4
(asmeniui dviviečiame kambaryje);
nuo 339 EUR*, kai viešbutis 3 ;
nuo 379 EUR*, kai viešbutis 4
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• lėktuvo bilietas į Stambulą ir atgal;
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 3 nakvynės pasirinktame viešbutyje;
• 4 val. ekskursija pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 3 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

3 DIENA. STAMBULAS (P)
Savarankiška pažintis su Stambulu. Siūlome nuke-
liauti ir pakilti į Galatos bokštą, aplankyti Taksimo ra-
joną, užsukti į buvusias vandens cisternas, o dabar 
įspūdingus lankytinus objektus. Jei norite patogiai 
apžiūrėti Stambulą, šokite į apžvalginį autobusą (už 
papildomą mokestį) ir patogiai apžiūrėsite Stambulą, 
išlipdami ir vėl įlipdami norimose stotelėse. Jei 
Stambule lankotės ne pirmą kartą, rekomenduojame 
aplankyti Princesių salą, kuri nustebins arklių traukia-
momis karietomis ir įspūdingais senais pastatais.

4 DIENA. STAMBULAS–VILNIUS (P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą. Skrydis Stambulas– 
Vilnius.

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 ta-
patybės, persipynusios ir stebinančios kiekviename žingsnyje. Jus sužavės Armėnijos di-
dybe alsuojantys miestai, atsiskyrėliški vienuolynai ir nuostabūs kalnuoti regionai, ste-
pės, lygumos... Tai puiki galimybė išbandyti šį tą visiškai nauja ir atrasti kelią, vedantį į 
pažintį su ypatinga kultūra. 

Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 2 keliautojų

1 DIENA. JEREVANAS 
Savarankiškai atvykę į Jerevaną, būsite pasitikti ir nu-
vežti į miesto viešbutį. 

2 DIENA. JEREVANAS–EČMIADZINAS–
ZVARTNOCAS–JEREVANAS (P, V)
Papusryčiavę pradėsite ekskursiją po senuosius 
miestus: aplankysite į UNESCO pasaulio paveldo są-
rašą įtrauktus Ečmiadziną ir Zvartnocą. Ečmiadzino 
katedra, pastatyta net 303 m., yra oficiali Armėnijos 
Apaštalinės Bažnyčios vyriausiojo patriarcho katali-
koso rezidencija. Pasivaikščiosite po Zvartnoco šven-
tyklos, VII  a. pastatytos Nerseso Statytojo iniciatyva, 
griuvėsius. Grįžę į Jerevaną pavakarieniausite tradici-
niame restorane klausydamiesi liaudiškos muzikos. 

3 DIENA. JEREVANAS–GARNI ŠVENTYKLA–
GEHARDO VIENUOLYNAS–JEREVANAS (P, Pi)
Vyksite į Garni miestą apžiūrėti ir pajusti senovės ro-
mėnų 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. Keliausite į Gehardo vienuolyną, 
tokį pavadinimą gavusį dėl čia ilgus šimtmečius sau-
gotos legendinės ieties, kuria buvo pervertas Kristaus 
kūnas. Užsuksite į vietinius namus, kur turėsite gali-
mybę pamatyti ir prisidėti prie armėnų nacionalinės 
duonos lavašo gamybos. Lavašas yra labai plonas ir 
dažniausiai kepamas specialiose krosnyse tandyruo-
se. 2015 m. jis buvo įtrauktas į UNESCO saugomo ku-
linarinio paveldo sąrašą. 

4 DIENA. JEREVANAS–KHOR VIRAP 
VIENUOLYNAS–NORAVANKO 
VIENUOLYNAS–ARENI–JEREVANAS (P, Pi)
Vyksite į Khor Virap vienuolyną (IV–XVIII  a.), geriau-
siai 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 krikščiony-
bę. Pasimėgausite iš čia matomo nuostabaus Ararato 
kalno  – nemirtingo Armėnijos simbolio  – įspūdingu 
vaizdu. Keliausite į XII a. Noravanko vienuolyną, įsikū-
rusį tarp uolų greta vingiuoto tarpeklio. Tai vieninte-
lis vienuolynas, kur galima išvysti unikalią Dievo Tėvo 
skulptūrą. Grįždami į šalies sostinę aplankysite gy-
venvietę Areni, laikomą svarbiu pramoninės vynda-
rystės centru. 

5 DIENA. JEREVANAS–SEVANO EŽERAS–
DILIŽANAS (P, V)
Po pusryčių važiuosite prie vieno didžiausių pasau-
lyje Sevano ežero. Jo išskirtinis bruožas  – saldus ir 
stebinančiai mėlynos spalvos vanduo. Aplankysite 
Sevanavanko vienuolyną, esantį Sevano pusiasalyje. 

Iš tikrųjų šioje vietoje yra net du vienuolynai – vienas 
iš jų buvo sugriautas, kitas stovi iki šiol. Abu vienuo-
lynai buvo pastatyti viduramžiais, maždaug X amžiu-
je. 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. 

6 DIENA. DILIŽANAS–ALAVERDI–SANAHINO 
VIENUOLYNAS–ACHPATO VIENUOLYNAS–
JEREVANAS (P, Pi)
Sočiai papusryčiavę išsiruošite į nuostabią kelionę – 
šiandien aplankysite unikalius X–XIV a. Armėnijos še-
devrus UNESCO saugomus Sanahino ir Achpato vie-
nuolynus. Žodis „sanahin“, išvertus iš armėnų kalbos, 
reiškia „šis senesnis už kitą“, todėl manoma, kad šis 
vienuolynas yra senesnis už Achpatą. Abu vienuo-
lynai įsikūrę greta ir puikiai matomi vienas iš kito. 
Pastatyti ant netolygios plynaukštės, skiriami tekan-
čios upės suformuoto gilaus plyšio. Achpato vienuo-
lynas viduramžiais Armėnijoje buvo vienas didžiausių 
religinių, kultūrinių ir edukacinių centrų. 

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 pasta-
tai, spalvos. Apžiūrėsite Respublikos aikštę, Maštoco 
alėją, Operos ir baleto teatrą, pavadintą Aleksandro 
Khachatryano garbei, Kaskadų parką. Užsuksite į se-
nųjų 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.

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. kovo 9–16 ir 23–30 d.;
2019 m. balandžio 13–20 d.;
2019 m. balandžio 27–gegužės 4 d.;
2019 m. gegužės 11–18 d.;
2019 m. gegužės 25–birželio 1 d.;
2019 m. birželio 15–22 d.;
2019 m. birželio 29–liepos 6 d.;
2019 m. liepos 13–20 d.;
2019 m. liepos 27–rugpjūčio 3 d.;
2019 m. rugpjūčio 10–17 ir 24–31 d.;
2019 m. rugsėjo 14–21 d.;
2019 m. rugsėjo 28–spalio 5 d.; 
2019 m. spalio 12–19 d.;
2019 m. spalio 26–lapkričio 2 d.;
2019 m. lapkričio 9–16 ir 16–23 d.

KELIONĖS KAINA
795 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 7 nakvynės 4  viešbučiuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai, 

3 pietūs, 2 vakarienės;
• 1 butelis geriamojo vandens kasdien;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Jerevaną ir atgal  

(nuo 190 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

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 JEREVANAS
GARNI

GEHARDAS

DILIŽANAS

ALAVERDI ACHPATAS

SANAHINAS

SEVANO EŽERAS

KHOR 
VIRAP

ARENI

NORAVANKAS

EČMIADZINAS

ZVARTNOCAS STAMBULAS

Juodoji jūra

Viduržemio 
jūra
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ARTIMIEJI 
RYTAI 
IZRAELIS
JORDANIJA
OMANAS
IRANAS
SAUDO ARABIJA



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

KELIONĖJE:
• Niekada nemiegantis Tel Avivas
• Jeruzalė – trijų religijų miestas

KELIONĖS DATA:
2019 m. balandžio 20–23 d.

KELIONĖS KAINOS:
nuo 499 EUR, kai viešbutis 3 ;
nuo 519 EUR, kai viešbutis 4
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• lėktuvo bilietas į Tel Avivą ir atgal;
• rankinis bagažas iki 10 kg;
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 3 nakvynės pasirinktame viešbutyje;
• apžvalginė ekskursija po Jeruzalę;
• maitinimas pagal programą: 3 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

VELYKOS TEL AVIVE
Izraelis garsėja ne tik savo istorija, bet ir ryškiais kontrastais: nuo oazių iki dykumų, nuo 
laisvamaniškumo iki griežčiausių religinių suvaržymų. Šioje nedidelėje šalyje kaskart 
stebėsitės puikia virtuve, tradicijomis ir papročiais.

Kelionė trunka 4 dienas4

Su grupe be vadovo
Nuo 16 keliautojų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS–TEL AVIVAS
Atvykę į Tel Avivą, būsite pasitikti gido ir nuvežti į pa-
sirinktą viešbutį. Viešbučiai įsikūrę miesto centre, ne-
toli paplūdimio, tad siūlome pasimėgauti šiltu oru, 
ilgais pasivaikščiojimais Tel Avivo promenada ir įvai-
ria Izraelio virtuve, taip pat užsukite į Karmelio turgų 
paskanauti ir pabendrauti. Pakrante galite nukeliauti 
iki Jafos – vieno seniausių Tel Avivo rajonų. Jis alsuoja 
menine atmosfera, vilioja meno galerijomis, antikvari-
nėmis parduotuvėmis, barais ir restoranais. Nakvynė 
Tel Avive.

2 DIENA. TEL AVIVAS–JERUZALĖ–TEL AVIVAS 
(P)
Po pusryčių leisitės į apžvalginę ekskursiją po 
Jeruzalę  – trijų religijų miestą. Aplankysite Siono 
kalną, Marijos Apreiškimo baziliką ir Paskutinės va-
karienės menę. Tęsite ekskursiją po senamiestį, 
pabūsite prie įspūdingo dydžio Raudų sienos, pasta-

tytos Erodo laikais. Taip pat išvysite karaliaus Dovydo 
kapą, Getsemanės sodą, Alyvų kalną. Pasigrožėsite 
Jeruzalės panorama. Tolesnė ekskursija Kryžiaus 
keliu  – paskutiniai penki Kristaus sustojimai. 
Apsilankysite Šventojo kapo ir prisikėlimo bazilikoje. 
Nakvynė Tel Avive.

3 DIENA. TEL AVIVAS (P)
Po pusryčių savarankiška pažintis su miestu arba 
už papildomą mokestį galite aplankyti žymiau-
sias Izraelio vietas: Nazaretą ir iš naujo pasikrikštyti 
Jordano upėje, paplūduriuoti Negyvojoje jūroje ar ap-
lankyti kryžiuočių laikus menančią Cezarėją ir Haifoje 
užburiančius bahajų sodus. Nakvynė Tel Avive.

4 DIENA. TEL AVIVAS–VILNIUS (P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą. Skrydis Tel Avivas– 
Vilnius.

1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA
Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažia-
vimo 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 – vie-
name didžiausių Galilėjos miestų, išsidėsčiusia-
me kalvų apsuptoje dauboje. Čia prabėgo didžio-
ji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis. Aplankysite 
Palaiminimų bažnyčią (Šv. Marijos baziliką), Galilėjos 
Kaną, Kanos vestuvių vietą, kur Jėzus vandenį paver-
tė vynu. Pabūsite prie Jordano upės – krikšto vietos. 
Pasigrožėsite Tiberiados, arba Genezareto, ežeru. 
Aplankysite Palaiminimų kalną, Duonos ir žuvų pa-
dauginimo baziliką. 

4 DIENA. NETANIJA–NEGYVOJI JŪRA–
NETANIJA (P)
Vyksite prie Negyvosios jūros, žemiausio taško pasau-
lyje. Jūsų kelias ves per Judėjos dykumą. Aplankysite 
kosmetikos fabriką ir parduotuvę. Kelias valandas il-
sėsitės prie Negyvosios jūros, kurios vanduo su mi-
neralinėmis druskomis ir gydomasis purvas jaunina 
ir grąžina jėgas. 

5 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS–NETANIJA (P)
Apžvalginė ekskursija po Tel Avivą. 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 lai-
vo statybos vietą, Šv. Petro cerkvę. Vėliau vyksite į vie-
ną didžiausių pasaulyje deimantų biržų. 

6 DIENA. NETANIJA (P)
Po pusryčių – poilsis prie jūros. 

7 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)
Pasivaikščiosite po Jeruzalę  – miestą, kurio istori-
ja ir dabartis susijusios su trimis religijomis: judaiz-
mu, krikščionybe ir islamu. Pamatysite žymųjį Siono 
kalną, pasižvalgysite po senamiesčio labirintus. 
Užsuksite prie įspūdingo dydžio Raudų sienos, pa-
statytos Erodo laikais, apžiūrėsite karaliaus Dovydo 
kapą. Vėliau leisitės Kryžiaus keliu – tai penkios pa-

IZRAELIS.  
VIDURŽEMIO JŪROS PERLAS
Jūsų laukia Izraelio klasika – svarbiausios vietos, kurias verta pamatyti jau pirmos ke-
lionės į šią šalį metu. Kelias dienas galėsite mėgautis saulės voniomis prie Viduržemio 
jūros.

Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE: 
• Niekada nemiegantis Tel Avivas
• Gilią istoriją menantys miestai: Jeruzalė, 

Galilėja, Nazaretas
• Negyvosios jūros dovanos
• Netanijos kurorto malonumai

KELIONĖS DATOS: 
turai vyksta kiekvieną 2019 m. dieną.

KELIONĖS KAINA
nuo 441 EUR + skrydis
(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 210 EUR);
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

skutinės Kristaus sustojimo vietos. Apsilankysite Šv. 
Kapo, arba Prisikėlimo, bažnyčioje. 

8 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)
Po pusryčių – laisvas laikas. Vėliau vyksite į oro uos-
tą arba galėsite pratęsti kelionę savarankiškai.

1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA
Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažia-
vimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį Netanijoje 
prie Viduržemio jūros. Laisvas laikas. 

2 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS–NETANIJA (P)
Leisitės į apžvalginę ekskursiją po Tel Avivą. 
Sužinosite pirmųjų kvartalų istoriją. Pasivaikščiosite 
prie Viduržemio jūros įsikūrusiu svarbiausiu senovės 
Palestinos uostu Jafa, pasigrožėsite jo senamiesčiu. 
Apžiūrėsite Andromedos akmenį, Nojaus laivo staty-
bos vietą, Šv. Petro cerkvę. Vėliau vyksite į vieną di-
džiausių pasaulyje deimantų biržų. 

3 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P)
Keliausite į Jeruzalę – miestą, kurio istorija ir dabartis 
susijusios su trimis religijomis: judaizmu, krikščiony-
be ir islamu. Užlipsite ant Siono kalno, pasivaikščio-
site po senamiestį. Pajusite įspūdingo dydžio Raudų 
sienos, pastatytos Erodo laikais, galybę, apžiūrėsite 
karaliaus Dovydo kapą. Vėliau leisitės Kryžiaus ke-
liu – tai penkios paskutinės Kristaus sustojimo vietos. 
Apsilankysite Šv. Kapo, arba Prisikėlimo, bažnyčioje. 

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 mine-
ralinėmis druskomis ir gydomuoju purvu jaunina ir 
grąžina jėgas. 

5 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)
Po pusryčių – laisvas laikas. Vėliau vyksite į oro uostą 
arba galėsite pratęsti kelionę savarankiškai.

IZRAELIS.  
TRUMPOS ATOSTOGOS ARBA ILGASIS SAVAITGALIS
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.

Kelionė trunka 5 dienas5

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Ekonominis ir kultūrinis šalies centras 

Tel Avivas ir jo dalis Jafa
• Trijų religijų miestas Jeruzalė
• Viduržemio jūros skaidrumas
• Negyvosios jūros teikiama nauda

KELIONĖS DATOS: 
turai vyksta kiekvieną 2019 m. dieną.

KELIONĖS KAINA
nuo 289 EUR + skrydis
(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 210 EUR);
• arbatpinigiai gidams ir vairuotojams;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

TEL AVIVAS

TEL AVIVAS

TEL AVIVAS

NETANIJA

NETANIJA

GALILĖJA

GALILĖJA

NEGYVOJI JŪRA

NEGYVOJI JŪRA

JERUZALĖ

JERUZALĖ

JERUZALĖ

Viduržemio 
jūra

Viduržemio 
jūra

Viduržemio 
jūra
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JERUZALĖ

PETRA

PETRA

PETRA

DŽARAŠAS

DŽARAŠAS
ADŽLUNAS

AMANAS

AMANAS

NEGYVOJI JŪRA

AMANAS

1 DIENA. AMANAS 
Atskridę į Jordanijos sostinę Amaną, sutvarkysite 
įvažiavimo į šalį formalumus, gausite vizas ir, lydimi 
agentūros atstovo, vyksite į viešbutį. Jums bus pasiū-
lyta popietinių ekskursijų už papildomą mokestį. 

2 DIENA. AMANAS–ADŽLUNAS– 
DŽARAŠAS–AMANAS (P)
Po pusryčių vyksite apžiūrėti Adžluno pilies (Qalat 
Rabad), 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.

3 DIENA. AMANAS–PETRA (P)
Po ankstyvų pusryčių vyksite į Madabą ir Nebo kal-
ną – vieną iškiliausių piligrimų centrų nuo ankstyvo-
sios krikščionybės laikų. Pasak Senojo Testamento, 
ant Nebo kalno, dar vadinamo Pisga (hebr. הָּגְסִּפ), už-
kopęs Mozė ir pažvelgęs į Pažadėtąją žemę. Šiame 
kalne Mozė buvo tariamai palaidotas paties Dievo, 
todėl jo kapavietė nėra žinoma. Vyksite į Madabą, gy-
vuojančią jau 3,5 tūkst. metų ir garsėjančią senomis 
mozaikomis. Karalių keliu pasieksite Kerako miestą-
tvirtovę – 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 priskir-

JORDANIJA.  
PRARASTOJI IR ATRASTOJI KARALYSTĖ
Istorijos mėgėjai čia atranda nuo pasaulio ilgai besislapsčiusią nabatėjų karalys-
tę, gamtos mylėtojai gali tikėtis išvysti retenybę  – žydinčius juoduosius vilkdalgius. 
Susirūpinusiesiems sveikata ranka pasiekiami Negyvosios jūros druskingieji turtai, ieš-
kantiesiems mistikos atsiveria Mėnulio peizažą primenanti dykuma, o Biblijos sekė-
jams – pranašo Mozės pėdsakai. 

Kelionė trunka 5 dienas5

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Kai kasdienybė atsiduria toli toli...
• Nuo biblinių vietų iki Mėnulio peizažų
• Ir sveikatai, ir sielai

KELIONĖS DATOS:
2019 m. pirmadienis–penktadienis

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 549 EUR + skrydis, kai viešbutis 3 ;
nuo 639 EUR + skrydis, kai viešbutis 4 ;
nuo 789 EUR + skrydis, 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;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos;
• maitinimas pagal programą: 4 pusryčiai;
• privatus transportas su oro kondicionieriumi;
• Jordanijos viza. 

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Amaną ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE: 
• Šurmulingasis Tel Avivas 
• Trijų religijų lopšys Jeruzalė
• Krikščioniškoji Galilėja
• Jordanijos perlai: Petra, Džarašas, Madaba 

KELIONĖS DATOS: 
turai vyksta kiekvieną 2019 m. antradienį ir 
sekmadienį.

KELIONĖS KAINA 
nuo 742 EUR + skrydis
(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 210 EUR);
• vizos ir mokesčiai, renkami kertant sieną 

(apie 150 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖS DATOS:
2019 m. penktadienis–pirmadienis

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 450 EUR + skrydis, kai viešbutis 3 ;
nuo 509 EUR + skrydis, kai viešbutis 4 ;
nuo 609 EUR + skrydis, 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;
• maitinimas pagal programą: 3 pusryčiai;
• angliškai kalbančio vietinio gido paslaugos;
• privatus transportas su oro kondicionieriumi;
• Jordanijos viza. 

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Amaną ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Rausvosios rožės miestas – Petra
• Negyvoji jūra – natūralus SPA
• Amanas – Jordanijos sostinė

IZRAELIS IR JORDANIJA.  
NEPAPRASTOS ISTORIJOS KELIAIS 
Puikus maršrutas smalsiems keliautojams. Per savaitę įminsite tūkstantmetės Izraelio 
istorijos paslaptis ir atrasite nepakartojamų Jordanijos lobių!

JORDANIJA.  
RAUSVOSIOS ROŽĖS MIESTAS IR  
MINERALŲ KOKTEILIAI NEGYVOJOJE JŪROJE

Kelionė trunka 8 dienas

Kelionė trunka 4 dienas
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Nuo 2 keliautojų

Nuo 2 keliautojų

1 DIENA. TEL AVIVAS–NETANIJA 
Savarankiškai atskridę į Tel Avivą, sutvarkysite įvažia-
vimo 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 uos-
tamiestį Jafą. Tai vienas seniausių pasaulio miestų, 
paminėtas Egipto faraono Tutmozio III kronikose. 
Jafa priklausė egiptiečiams, persams, finikiečiams, 
romėnams, graikams. Dabar Jafa – menininkų kvar-
talas, kuriame dera arabiškos architektūros grožis, 
galerijos, menininkų dirbtuvės, rankdarbių parduotu-
vės ir kavinės. Vaikščiodami po miestą pasigrožėsite 
Didžiąja mečete, bokšto laikrodžiu, dailininkų kvarta-
lu. 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 krikščio-
nių bažnyčių Artimuosiuose Rytuose, Šv. Apreiškimo 
grotą, kurioje arkangelas Gabrielius apsireiškė 
Marijai, Šv. Juozapo bažnyčią, pastatytą buvusioje 
Juozapo dirbtuvių vietoje. Nazaretas – vienas didžiau-
sių Galilėjos miestų, išsidėstęs kalvų apsuptoje dau-
boje. 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 padaugi-
nimo baziliką, Palaiminimų kalną, kur Kristus pasakė 
garsųjį evangelinį Kalno pamokslą. Aštuoni pagrindi-
niai palaiminimai įamžinti ant Palaiminimų kalno pa-
statytoje bažnyčioje. Aplink altorių simboliškai vaiz-
duojamos ir pagrindinės septynios krikščionybės 
dorybės.

1 DIENA. AMANAS 
Atskridę į Jordanijos sostinę Amaną, sutvarkysite įva-
žiavimo į šalį formalumus ir vyksite į viešbutį. 

2 DIENA. AMANAS–PETRA (P)
Po ankstyvų pusryčių vyksite į Petrą – Rausvosios ro-
žės miestą. Tvirtinama, kad į Jordaniją verta būtų nu-
važiuoti vien dėl Petros. 2011 m. lapkričio 11 d. Petra 
buvo priskirta prie Naujųjų septynių pasaulio stebu-
klų. Siko upės slėnyje tarp kalnų uolose išskaptuoti 
statiniai į keliautojų atmintį įsirėžia ne vien kaip ne-
įtikėtinas žmogaus rankų darbo, bet ir kaip gamtos 
stebuklas. Smiltainiai čia saulės spinduliuose nusida-
žo unikalia rožine spalva, tad Petrą daugelis vadina 
rausvuoju miestu. Nabatėjų skulptorių meistrišku-
mas – stebinantis ir neprilygstamas. Jie iškalė iždinės, 
šventyklų, mauzoliejų, kapaviečių, gyvenamųjų namų 
fasadus pasitelkdami geriausius klasikinės architek-
tūros pavyzdžius. 

3 DIENA. PETRA–NEGYVOJI JŪRA–AMANAS (P)
Po pusryčių vyksite prie Negyvosios jūros. Tai že-
miausias planetos taškas – šis vandens telkinys yra 
423  m žemiau jūros lygio. Sustosite paplūdimyje ir 
negaišdami pasinersite į mineralų kokteilį jūsų kū-
nui. Negyvosios jūros baseinas vadinamas didžiausiu 
pasaulio SPA, nes daugelis atvykėlių pasistengia pa-
sinaudoti gamtos turtais be kosmetologų pagalbos – 
tepasi kūną ir veidą gydomuoju purvu čia pat, ant 

4 DIENA. NETANIJA–JERUZALĖ–NETANIJA (P) 
Po pusryčių vyksite į Jeruzalę  – miestą, kurio istori-
ja ir dabartis susijusios su trimis pagrindinėmis reli-
gijomis: judaizmu, krikščionybe ir islamu. Aplankysite 
Getsemanės sodus – alyvmedžių giraitę, kurioje buvo 
suimtas Kristus, Dievo Tarno ir Visų Tautų bažny-
čias, Šv. Marijos kapą, Šv. Onos bažnyčią, pastatytą 
Mergelės Marijos gimimo vietoje, Raudų sieną, Šv. 
Stepono vartus. Jeruzalėje Kristaus kančios keliu kil-
site į Golgotos kalną, Šv. Kapo, arba Prisikėlimo baž-
nyčią. 

5 DIENA. NETANIJA–DŽARAŠAS–AMANAS (P) 
Po pusryčių keliausite iki Jordanijos sienos, ją kirsi-
te pereidami Huseino tiltu. Čia jūsų lauks ekskursi-
ja po Džarašą, vadinamą „Artimųjų Rytų Pompėja“. 
Apžvelgsite Dzeuso šventyklą, termas, tris teatrus, 
aikštes, pasivaikščiosite šurmuliuojančiomis gatvė-
mis. Susipažinsite su Amanu, arba „Baltuoju miestu“, 
ir jo citadele, gubernatoriaus rūmais.

6 DIENA. AMANAS–PETRA–AMANAS (P)
Po pusryčių aplankysite Petrą  – „Raudonosios ro-
žės miestą“. Tai prieš 2  200  m. Mozės slėnio uolo-
se išskaptuota vaizdinga nabatėjų sostinė. Į raudo-
nąjį miestą Petrą atvyksite per garsųjį Siko tarpeklį. 
Žavingoji Petra užburs savo didybe, spalvomis ir gro-
žiu. Nustebins turtingųjų šeimų nekropoliai, kapai-
šventyklos, mirusiųjų pagerbimo salės. Pasižvalgę po 
miestą, grįšite į Amaną. 

7 DIENA. AMANAS–NETANIJA (P)
Po pusryčių išsiregistruosite iš viešbučio ir vyksite pa-
sienio su Izraeliu link. Pakeliui sustosite Madaboje – 
mozaikų mieste. Pakilsite į Nebo kalną, menamą pra-
našo Mozės laidojimo vietą. Nuo šio kalno atsiveria 
nepakartojama panorama. 

8 DIENA. NETANIJA–TEL AVIVAS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą. 

kranto. Neatidėliokite šio malonumo, nes Negyvoji 
jūra sparčiai senka ir kasmet vandens lygis nukren-
ta po metrą. 

4 DIENA. AMANAS–VILNIUS (P)
Po pusryčių būsite nuvežti į oro uostą. Skrydis į Vilnių.

ta prie Naujųjų septynių pasaulio stebuklų. Siko upės 
slėnyje tarp kalnų uolose išskaptuoti statiniai į keliau-
tojų atmintį įsirėžia ne vien kaip neįtikėtinas žmogaus 
rankų darbo, bet ir kaip gamtos stebuklas. Smiltainiai 
čia saulės spinduliuose nusidažo unikalia rožine spal-
va, tad Petrą daugelis vadina rausvuoju miestu. Po 
ekskursijos išvyksite prie Negyvosios jūros. Tai že-
miausias planetos taškas – šis vandens telkinys yra 
423 m 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, pama-
tyti įstabų povandeninį pasaulį al Akaboje ir dykumą 
Ramo Vadės nacionaliniame parke.

TEL AVIVAS

JAFA

NETANIJA

Viduržemio 
jūra

Viduržemio 
jūra

Viduržemio 
jūra

GALILĖJA

NEGYVOJI JŪRA

1918



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

1 DIENA. MASKATAS (V)
Savarankiškai atskridę į Maskatą, būsite pasitikti ir nu-
vežti į viešbutį. Nakvynė viešbutyje Maskate. 

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 pui-
ki proga įsigyti suvenyrų. Pasivaikščiosite siauromis 
alėjomis, kurių ore tvyro užburiantis smilkalų kvapas. 
Kita stotelė – rūmai al Alam, kuriuose sultonas pasi-
tinka savo svečius. Rūmus supa du XVI a. portugalų 
fortai: al Džalali (1578) ir al Miranis (1581). Užsukę į 
muziejų susipažinsite su tradiciniais artefaktais, is-
torijos pėdsakais bei Maskato priešistore. Nakvynė 
viešbutyje Maskate.

3 DIENA. MASKATAS–SURAS (P, V)
Omaną iš kitų Persijos įlankos valstybių išskiria gam-
tos įvairovė ir geografinės vietovės. Pradėsite dieną 
žygiu per aš Šabo ir Tiwi slėnį. Drauge su gidu pasi-
rinksite tinkamiausią žygiui maršrutą. Gali būti, kad 
turėsite laiko paplaukioti. Kirsite nepaprasto grožio 
smegduobę Bimmah, kupiną žydro ir sūraus van-
dens. Vėliau vyksite į žvejų miestą Surą – tradicinių 
valčių namus, aplankysite šių valčių dirbtuves ir mu-
ziejų po atviru dangumi. Naktį lauks išskirtinė patir-
tis vėžlių paplūdimyje, kur stebėsite į sausumą grįž-
tančius ir kiaušinius dedančius vėžlius (už papildomą 
mokestį). Nakvynė viešbutyje Sure.

4 DIENA. SURAS–VAHIBOS DYKUMA (P, V)
Rytą pradėsite nuo pasivažinėjimo kerinčia pakran-
te  – keliausite, kol pasieksite slėnį Bani Khalid, ku-
riame vanduo teka visus metus. Tai pats mėgsta-
miausias 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 stovyklavietė-
je, kur paskanausite vietinės virtuvės patiekalų ir pa-
pramogausite. Nakvynė dykumos stovyklavietėje.

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.

6 DIENA. NIZVA–AL CHAMRA–NIZVA (P, V)
Patyrinėsite šalies kultūros sostinę Nizvą. Aplankysite 
Nizvos fortą – labiausiai turistų lankomą monumen-
tą. Pamatysite aš Šamą – kalną, vadinamą Saulės kal-
nu, ir užsuksite į greta esančią al Chamrą – 400 metų 
senumo Omano miestą. Čia vietinė moteris pade-
monstruos tradicinius amatus: malimą, dažymą, 
maisto gaminimą ir kt. Laisvas laikas pasimėgauti tra-
dicine 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 su-
sirenka prekeiviai iš visų apylinkių ir vyksta aukcio-
nas. Keliaudami į Maskatą sustosite prie al Achdaro 
kalno. Prieš jūsų akis atsivers nuostabūs peiza-
žai. Pasivaikščiosite po apleistus dykumos kaime-
lius, apsuptus datulių plantacijų. Vakarop pasieksite 
Maskatą. Turo pabaiga. Vyksite į oro uostą. Skrydis 
Maskatas–tarpinis oro uostas–Vilnius.

PASAKIŠKAS OMANAS
Omano Sultonatas – Artimųjų Rytų šalis, viliojanti žavingais istoriniais objektais, dyku-
momis, nepakartojama pakrante, kalnais ir kaimeliais. Čia keliaudami atsigausite siela 
ir kūnu, o mintimis dar ilgai grįšite į pasakiškąjį Omaną. 

Kelionė trunka 7 dienas7

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Pribloškiantys Maskato rūmai ir turgūs
• Naktinis jūrinių vėžlių stebėjimas 
• Nepakartojama gyvenimo dykumoje patirtis
• Senoji Nizva – kultūros ir amatų sostinė

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 12–18 d.;
2019 m. vasario 9–15 d.;
2019 m. kovo 16–22 d.;
2019 m. balandžio 13–19 d.
2019 m. gegužės 4–10 d.
2019 m. rugsėjo 14–20 d.;
2019 m. spalio 5–11 d.;
2019 m. lapkričio 9–15 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 199 EUR + skrydis
(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;
• 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.

SURASIBRA
NIZVA

AL CHAMRA

VAHIBOS 
DYKUMA

MASKATAS

Arabijos 
jūra

Omano įlanka

Kelionėje iš vakarų į rytus laiką taupyk persėsdamas Helsinkio oro uoste. 
Skrisk trumpuoju šiaurės maršrutu ir mėgaukis patogiais persėdimais. 
Lėktuvo bilietus pirk finnair.com arba savo kelionių agentūroje.

LAIKO TAUPYMAS? 
TAI GEOMETRIJA!
IŠ EUROPOS Į AZIJĄ SKRISK 
TRUMPUOJU ŠIAURĖS 
MARŠRUTU PER HELSINKĮ
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KELIONĖJE:
• Persijos senosios civilizacijos kultūros 

lobynas ir tūkstantmetė istorija 
• Milžiniškos dykumos, didingi kalnai,  

žavios oazės
• Persiškieji sodai 
• Kvapų ir skonių įvairovė

KELIONĖS DATA: 
2019 m. spalio 21–30 d.

KELIONĖS KAINA 
1 649 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje) 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 9 nakvynės 3  viešbučiuose arba 

tradiciniuose šeimos viešbučiuose  
ir (arba) karavansarajuje prie Jazdo;

• 1 nakvynė dykumoje palapinėse arba  
svečių namuose (be kategorijos); 

• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 8 pusryčiai,  

3 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido ir vietinių gidų 

paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Iraną ir atgal (nuo 490 EUR);
• Irano viza ir formalumų sutvarkymas – 

30 EUR, viza gaunama atvykus į Širazo oro 
uostą, vizos kaina apie 75 EUR; 

• asmenys, kurių pasuose yra Izraelio sienos 
kirtimo spaudas, neįleidžiami į Iraną;

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

IRANAS. PERSIJOS CIVILIZACIJOS PALIKIMAS  
IR DABARTIES MOZAIKA
Galima išgirsti sakant, kad Persija tėra istorija, o dabartis – Iranas. Tačiau nuo to laiko, 
kai buvo nuverstas paskutinis šachas ir valdžią perėmė dvasiniai lyderiai ajatolos, žmo-
nės šalyje nepasikeitė. Tai didelė šalis, o keliauti po ją – ypatingas nuotykis. 

Kelionė trunka 10 dienų10

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 12 keliautojų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
STAMBULAS–ŠIRAZAS
2 DIENA. ŠIRAZAS (P)
Širazas  – daugiau nei prieš 4 tūkst. metų įkurtas 
miestas, garsus Persijos poetais, šventyklomis ir ro-
žėmis. Šio miesto vardu pavadintos ir visame pa-
saulyje vertinamos vynuogės „Shiraz“. Aplankysite 
apelsinmedžių sodus Narenjestan, Nasiro al Mulko 
mečetę, Hafizo ir Saadi kapavietes. Apžiūrėsite Vakilio 
kompleksą, kurį sudaro turgavietė ir mečetė. Vakare 
užsuksite į šacho Čerago mauzoliejų su didžiuliais 
svogūnų formos kupolais. 

	Persijos	kultūros	sostinė	Širazas –	poezijos	ir	rožių	
miestas.

3 DIENA. ŠIRAZAS–PERSEPOLIS–NAKŠE 
ROSTAMAS–PASARGADAI–JAZDAS (P, V)
Išvyksite į V  a. pr. Kr. karaliaus Darėjaus pasta-
tytą Tachte Džamšidą, arba Persepolį. Šio mies-
to liekanos, saugomos UNESCO, byloja apie pri-
trenkiančią Achaimenidų galią. Nakše Rostame 
aplankysite senąsias Persijos karališkąsias kapavie-
tes, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, 
išvysite septynis Sasanidų dinastijos laikų reljefus. 
Užsuksite į Pasargadus  – pirmąją senovės Persijos 
sostinę, saugomą UNESCO. 

	Achaimenidų	valdytos	28	tautų	didingos	valstybės	
galios atgarsiai. 

4 DIENA. JAZDAS (P)
Jazdas  – miestas, įsikūręs Didžiosios Druskingosios 
ir Luto dykumų pakraštyje. Jazde aplankysite 
Penktadieninę mečetę (XIII–XIV a.), kurios stilingi mi-
naretai yra aukščiausi Irane, o kiekviena apdailos ply-
telė byloja apie spalvų ir grožio darną. Apžiūrėsite 
kompleksą Amir Chakhmag, vėjo bokštus. Lankysitės 
Zaratustros pasekėjų laidojimo vietoje – tylos bokš-
tuose. Jei bus galimybė, išvysite stipruolių sporto zur-
kanės treniruotę. 

 Senasis Jazdas –	siaurų	gatvelių	ir	molinių	statinių	
labirintas,	kuriame	dingsta	žingsnių	aidas	ir	ryškiu	
kontrastu	švyti	mėlyno	dangaus	lopinėliai.	

5 DIENA. JAZDAS–NAINAS– 
MEIBODAS–ISFAHANAS (P)
Vyksite į Isfahaną. Stabtelėję Naine aplankysite se-
niausią Irano mečetę, pastatytą IX a., išskirtinį sena-
miestį. Istoriniame Meibode apžiūrėsite gynybinės 
tvirtovės liekanas ir pasimėgausite puikiais panora-
miniais vaizdais. Vakare galėsite grožėtis XII–XVII  a. 
statytais arkiniais tiltais. 

6 DIENA. ISFAHANAS (P)
Isfahanas – gražiausias persų meno centras su nuos-
tabiomis mečetėmis ir stilingais minaretais. Būsite 
nustebinti Imamo aikštės, šeicho Loflollos ir Imamo 
mečečių  – įspūdingiausio persų architektūros pa-
minklo. Aplankysite Ali Kapu ir Čehel Sotun rūmus. 
Leisitės į derybas su garsiųjų persiškų kilimų parda-
vėjais. 

	Rytų	perlas	Isfahanas –	persiško	grožio	miestas.	

7 DIENA. ISFAHANAS–ABIANĖ– 
DYKUMOS OAZĖ (P, V)
Ryte pratęsite pažintį su Isfahanu  – apžiūrėsite 
UNESCO saugomą Penktadieninę mečetę, užsuksite 
į armėnų kvartalą ir Vank bažnyčią. Pakeliui lankysi-
te UNESCO saugomą Abianės kaimelį, gyvuojantį jau 
2  tūkst. metų ir vyksite į ekologinę dykumos oazę, 
įsikūrusią tarp Didžiosios Druskingosios dykumos ir 
aukščiausių Karkaso kalnų. Leisitės į safarį kupranu-
gariais, lydimi kupranugarių varpelių melodijos, pasi-
važinėsite dykumų dviračiais, o sutemus prie laužo 
gėrėsitės žvaigždėtu dykumos dangumi ir skanausite 
nacionalinių patiekalų.

8 DIENA. DYKUMOS OAZĖ–KAŠANAS–
KOMAS–TEHERANAS (P)
Kašano apylinkėse plyti didelės rožių plantacijos, iš 
kurių žiedlapių gaminamas rožių aliejus, naudoja-
mas parfumerijai. Atvykę lankysitės XVII  a. įkurtuo-
se Kašano Fin soduose, laikomuose persiško ro-
jaus sodo pavyzdžiu. Seniausius persiškus sodus 
Irane saugo UNESCO. Svečiuositės dabar muziejais 
virtusiuose pirklių namuose. Matysite išskirtinę jų 
puošybą, paklaidžiosite po vidinius kiemelius ir so-
dus. Keliaudami į Teheraną, aplankysite Komą – šii-
tų piligrimų centrą su didžiausia Irane seminarija. 
Apžiūrėsite iš išorės Fatimos Masumeh šventyklą 
mauzoliejų.

 Legendiniai persiški sodai –	kvapų	ir	simetrijos	
harmonija.

9 DIENA. TEHERANAS (P, V)
Teheranas oficialiai minimas nuo XII a., o Irano sosti-
ne tapo tik XVIII a. pabaigoje. Tai modernus, patrau-
klus, intensyvaus eismo ir judrus miestas, išlaikęs 
senas tradicijas. Ekskursijos metu aplankysite kili-
mų muziejus, UNESCO saugomus Golestano rūmus, 
Irano centriniam bankui priklausantį juvelyrikos mu-
ziejų bei istorinį Didįjį Teherano turgų. 
Teherano	muziejai	ir	rūmai –	didybės	ir	turtų	išraiška.

10 DIENA. TEHERANAS– 
STAMBULAS–VILNIUS (P)
Anksti ryte vyksite į oro uostą.

PERSEPOLIS
NAKŠE ROSTAMAS

PASARGADAI

JAZDAS
NAINAS

MEIBODAS

TEHERANAS

KOMAS

KAŠANAS

ABIANĖ
DYKUMOS OAZĖ

ISFAHANAS

ŠIRAZAS

Kaspijos 
jūra

Persijos 
įlanka

1 DIENA. DŽIDA
Atvyksite į Džidą. Sutvarkę įvažiavimo į šalį forma-
lumus, 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 su-
kaupta didžiausia meno darbų kolekcija iš Arabijos 
pusiasalio. Nakvynė Džidoje.

3 DIENA. DŽIDA–MEDINA–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 
Musos Bin Nusairo 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 nuvažiuosi-
te 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 šuli-
nį. Nakvynė al Džaufe.

6 DIENA. AL DŽAUFAS–DŽUBA–CHAILIS 
(P, Pi,V)
Dieną pradėsite apsilankydami prie skulptūros Al-
Rajajil – saulėtekio ir saulėlydžio kryptimis išdėstytų 
statmenų akmeninių stulpų. Tikima, kad šiems pa-
slaptingiems beveik 3 m aukščio akmenims daugiau 
nei 5 tūkst. metų, ant jų išraižyti senovės Tamudo ci-
vilizacijos įrašai. Toliau keliausite į Džubą, kur galėsite 
pasigrožėti geriausias 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 tvir-
tovė, ir stebėjimo postas. Kišlako fortas  – didžiau-
sia tradicinė tvirtovė iš molio Chailyje. Pietūs vietos 
restorane. Pervežimas į oro uostą skrydžiui į Rijadą. 
Nakvynė Rijade.

8 DIENA. RIJADAS (P, Pi, V)
Ryte aplankysite ad Dirijos kaimą – į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą įtrauktą vietovę, kurioje prasidėjo 
Saudų dinastijos istorija. Toliau keliausite į Masmako 
tvirtovę  – vieną žinomiausių paminklų Rijado mies-
te. 1902 m. šią tvirtovę užgrobė Saudų šeima ir nuo 
tada ji pradėjo valdyti šį regioną. Pietūs vietos resto-
rane, po jų aplankysite Nacionalinį muziejų, kurį su-
daro aštuonios galerijos, menančios visą arabų is-
toriją. 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.

SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ
Džidos, Rijado, al Ulos vaizdai ir garsai. Senovės architektūra, vietinių amatininkų me-
nai, kalnų viršukalnės, ištuštėję senoviniai kaimai… Saudo Arabija džiugina dykumų pei-
zažų mėgėjus. Be to, šalį mėgsta nardytojai. Raudonosios jūros povandeninis pasaulis 
yra vienas iš įspūdingiausių pasaulyje. Saudo Arabijos krantai yra išlikę dar natūralesni 
ir ne tokie kaip Egipto.
Saudo Arabija yra didžiausia valstybė Arabijos pusiasalyje. Šalis užima apie 80 proc. 
Arabijos pusiasalio, šiaurės rytuose yra Persijos įlanka, o vakarinius krantus skalauja 
Raudonoji jūra. Iki VIII a. Arabijos pusiasalyje apsigyveno klajoklių arabų gentys. VII a. 
susiformavo islamas. Religija pradėta platinti po Aziją, Afriką ir Europą. Taip buvo sukur-
tas Arabų kalifatas. 1932 m. buvo pripažinta Saudo Arabijos valstybė. 

Kelionė trunka 9 dienas9

Nuo 4 keliautojų

KELIONĖS DATA 
2019 m. vasario 9–17 d. 

KELIONĖS KAINOS:
nuo 5 800 EUR + skrydis, 
kai vyksta 4 asmenys;
nuo 5 350 EUR + skrydis, 
kai vyksta 8 asmenys;
nuo 4 900 EUR + skrydis, 
kai vyksta 10 asmenų;
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 8 nakvynės 3 arba 4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• angliškai kalbančio lydinčio licencijuoto gido 

paslaugos;
• leidimas pateikti prašymą vizai gauti;
• programoje numatytų vidinių skrydžių 

bilietai.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėtuvo bilietas į Džidą ir atgal iš Rijado;
• vienkartinis 400 EUR mokestis užsakant 

kelionę;
• Saudo Arabijos vizos mokesčiai;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

RIJADAS

AL DŽAUFAS

AL ULA

DŽIDA

Persijos 
įlanka

Raudonoji 
jūra
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PIETRYČIŲ 
AZIJA
INDONEZIJA
SINGAPŪRAS
MALAIZIJA
TAILANDAS

MIANMARAS
VIETNAMAS
KAMBODŽA
LAOSAS

INDONEZIJA. ARCHIPELAGO PASLAPTYS 
Jūsų laukia nepaprasta išvyka į tolimąjį Žemės vidurį pasisemti vaizdų, kvapų ir adre-
nalino. Šalis nustebins etniniu bei kultūriniu paveldu, o gamtos įvairovė tiesiog suža-
vės: pajusite ugnikalnių žemės pulsą, susipažinsite su vietinėmis gentimis ir unikalio-
mis jų tradicijomis, akis į akį susitiksite su drakonais... Patikėkite, šios kelionės niekada 
nepamiršite.

Kelionė trunka 20 dienų20

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 12 keliautojų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–DŽAKARTA 
2 DIENA. DŽAKARTA 
Atvykę į Džakartą – Indonezijos sostinę, būsite pasi-
tikti 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 naciona-
liniais parkais Sumatros ir Kalimantano salose. Čia 
saugomi orangutanai  – hominidų šeimos primatų 
genties atstovai. Kaip ir gorilos bei šimpanzės, oran-
gutanai priklauso didžiųjų beždžionių būriui. Tai di-
džiausi pasaulyje medžiuose gyvenantys gyvūnai, o 
jų pavadinimas kilo nuo malajų kalbos žodžių, reiš-
kiančių „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 gam-
tos dėsnių, ir tuo pačiu naikino beždžionių popu-
liaciją. Lietuvių kilmės pasaulinio garso antropolo-
gė, žymiausia orangutanų tyrinėtoja Birutė Galdikas 
1971  m. atvyko į Kalimantano (Indonezijai priklau-
santi Borneo salos dalis) Putingo Kyšulį ir čia įkūrė 
Leakey stovyklą – orangutanų stebėjimo ir reabilita-
cijos centrą. Per daugybę metų šioje saloje sukaup-
tą išskirtinę patirtį B. Galdikas aprašė savo knygoje 
„Rojaus atspindžiai“, kuri lietuvių kalba pasirodė 2011 
metais. Laivu, kurį indoneziečiai vadina klotok, pasiek-
site Tandjung Harapan, buvusį našlaičių orangutanų 
reabilitacijos centrą. Čia sustosite ir stebėsite oran-
gutanus jų maitinimo metu. Pietūs laive. Po pietų vi-
siškoje ramybėje iš lėto plaukdami tyrinėsite pakran-
tes 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 stovy-
klos. Po kelių valandų pasieksite stovyklą ir lydimi pa-
tyrusio gido bei reindžerių keliausite heterogeniniais 
miškais, kur turėsite galimybę sutikti laukinių oran-
gutanų, gibonų, makakų. Po nesudėtingo žygio grįši-
te į Leakey stovyklą, pietausite. Po pietų aplankysite 
stovykloje maitinamus ir prižiūrimus orangutanus. 
Laivu leisitės žemyn upe iki Kumajaus uosto ir vyksite 
į Pankalanbuūną. 

5 DIENA. PANKALANBUŪNAS–SEMARANGAS–
BOROBUDŪRAS–DŽOKJAKARTA (P, Pi)
Ankstyvas skrydis į Semarangą. Atvykę tęsite kelionę 
autobusu į Borobudūro šventyklą, užsuksite į spalvin-
gą vaivorykštės kaimelį Kampung Pelangi. Vėliau jūsų 

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:
2019 m. spalio 20–lapkričio 8 d.

KELIONĖS KAINA 
2 990 EUR + skrydis 
(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);
• vidiniai skrydžiai (nuo 550 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos;
• pastaba: galimybė prailginti poilsį Balio 

saloje.

DŽAKARTA

PANKALANBUŪNO
NACIONALINIS PARKAS

DŽOKJAKARTA BROMAS

SURABAJA

PUTINGO 
KYŠULIO 

NACIONALINIS
PARKAS

BOROBU- 
DŪRAS

DENPASARAS

BALIS
LABUAN-
BADŽAS

MAKASARAS

OBIA

KOMODAS

VAMENA

DŽAJAPURA

Javos jūra

Bandos jūra

Indijos 
vandenynas

25



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

lauks išskirtinė pažintis su paslaptinga Borobudūro 
šventykla – senoviniu budistų architektūros šedevru, 
kuris iki 1814 m. buvo palaidotas po ugnikalnio pe-
lenais. Tai viena garsiausių budistinių šventovių, pa-
statyta 300 metų anksčiau nei garsiosios Kambodžos 
Angkoro šventyklos. Borobudūras, žvelgiant iš vir-
šaus, 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 cen-
tras. Ekskursijos metu pamatysite „miestą mieste“ – 
Sultono rūmus (Kraton), Vandens pilį, apsilankysite 
paukščių, batikos dirbinių ir sidabro turguje, užsuk-
site į Džokjakartos priemiestį Kotagedę. Po pietų  – 
pažintis su UNESCO saugomu hinduistų kultūros pa-
veldu 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 – cen-
trinė 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. 

 Prambanano šventyklos –	grakštus	architektūros	
šokis,	UNESCO	objektas.	

7 DIENA. DŽOKJAKARTA–BROMAS (P)
Papusryčiavę traukiniu vaizdingu kraštovaizdžiu vyk-
site 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, rei-
kės įkopti 284 laiptelius. Jei nenorėsite kopti pėsčio-
mis, už papildomą mokestį bus galima joti poniais. 
Apie 8 val. grįšite į viešbutį, papusryčiausite ir išvyksi-
te 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 skrisi-
te į Vamenos miestelį, esantį Baliemo upės slėnyje. 
Atrodo, kad miestas tiesiog patogiai įsitaisęs stūkso 
virš didžiojo Baliemo slėnio. Tik lėktuvu galima pa-
siekti šią vietą, o iš čia pradėti pažintį su vietiniais pa-
puasais, jų tradicijomis ir ritualais, lankysite Sintamos 
arba Aikimos kaimelį. Papietavę aplankysite turgų 
Jibama, kur vietiniai žmonės parduoda savo dirbinius: 
vakariečio akims keistas penių apsaugas (koteka), žo-
linius sijonus, strėles, ietis, akmeninius kirvukus, lan-
kus. 

	Akį	traukiantis	turgus Jibama ir	netikėti	atradimai.	

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 pės-
čiomis po Kurimos apylinkes. Gėrėsitės puikiu kraš-
tovaizdžiu, tyrinėsite ir žvalgysitės, kaip gyvena dani 
genties žmonės. Matysite batatų ūkelius ir patirsite 
nuotykių jausmą, eidami kabančiais tiltais per kunku-
liuojančią Baliemo upę. Grįšite į Vameną. 
Varginantis,	bet	nepamirštamas	žygis	pėsčiomis.

11 DIENA. VAMENA–OBIA–VAMENA  
(P, Pi – sausas davinys) 
Vyksite į kaimelį Obia arba panašų, kur susitiksite su 
dani genties atstovais ir stebėsite šimtmečiais nepa-
kitusį jų gyvenimo būdą. Obia yra vienas iš nedauge-
lio kaimų, kur išlikusios senosios tradicijos bei ritu-
alai. Čia nerasite nei elektros, nei kompiuterių. Dani 
genties vyrai puošiasi įspūdingomis penių apsaugo-
mis (koteka), moterys  – žolių sijonėliais, drauge jie 
ūkininkauja ir gyvena vadovaudamiesi šimtamečiais 
papročiais. Dauguma tyrinėtojų ir keliautojų šį pri-
mityvų pasaulį vadina gyvenimu akmens amžiuje... 
Pasigrožėsite galinga ir akmenuota Baliemo upe, vie-
tinių 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, ku-
rios 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, už-
suksite į salos kaimelį, kurio gyventojai įsikūrę name-
liuose ant polių, lankysite turgų Hamadi.

 Džajapura –	vienas	didžiausių	salos	miestų,	
primenantis	Rio	de	Žaneirą:	žalios	kalvos,	
nusidriekusios	palei	vandenyną,	namai	terasose –	
lyg favelos.

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–SINGAPŪRAS
2 DIENA. SINGAPŪRAS
Pasitiksime jus, atvykusius į Singapūrą, ir nuvešime į 
viešbutį. Singapūras per pusšimtį metų iš nedidelio 
britų kolonijos uosto sugebėjo tapti viena turtingiau-
sių pasaulio šalių. Nakvynė viešbutyje Singapūre.
3 DIENA. SINGAPŪRAS (P)
Ekskursija po šį nuostabų miestą. Pakilsite į aukščiau-
sią pasaulyje apžvalgos ratą „Singapūro skraiduo-
lį“ (angl. Singapore Flyer). Jo aukštis – 165 m, statinys 
30 m aukštesnis už „Londono akį“ (angl. London Eye). 
Kitas variantas  – gerte gersite miesto panoramą iš 
„Marina Bay Sands“ viešbučio panoraminės aikštės, 
esančios 57-ame viešbučio aukšte. Apsilankysite kolo-
nijinės epochos miesto centre, matysite Parlamento 
rūmus, miesto rotušę, apžiūrėsite Merliono parką 
su miesto simboliu liūto-žuvies skulptūra, seniau-
sią šalyje budistų taoistų šventyklą Thian Hock Keng. 
Vyksite į nacionalinį botanikos sodą ir orchidėjų parką. 
Pasigrožėsite sodų miestu „Garden By the Bay“, pasi-
žvalgysite po Mažosios Indijos rajoną. Nakvynė vieš-
butyje Singapūre.

 Singapūras –	tarsi	orchidėja	tarp	visų	pasaulio	
miestų.	

4 DIENA. SINGAPŪRAS– 
DENPASARAS (BALIS)–UBUDAS (P, Pi) 
Iš Singapūro oro uosto skrisite į Denpasarą, čia bū-
site pasitikti ir vyksite į Ubudą. Tai miestas, apsuptas 
ryžių terasų. Pakeliui lankysite Tanah Lot šventyklą. 
Jos pavadinimas reiškia „Žemė jūroje“. Šis komplek-
sas, stovintis ant uolos, rodos, pakyla iš vandenyno. 
Nakvynė viešbutyje Ubude.

 UNESCO objektas Tanah Lot šventykla.
5 DIENA. „BALINĖJIMAS“: BATŪRO 
UGNIKALNIS IR VANDENS ŠVENTYKLA (P, Pi)
Po pusryčių vyksite į Batubulano kaimelį stebėti mito-
loginio šokio spektaklio „The Barong and Kris Dance“, 
pasakojančio apie amžinąją kovą tarp gėrio ir blogio. 
Taip pat keliausite į vieną žinomiausių šventyklų  – 
Tirta Empul. Tuomet lauks kelionė į Kintamanio re-
gioną, esantį 1  450  m aukštyje. Po pietų aplankysi-
te kavos ir prieskonių plantaciją. Nakvynė viešbutyje 
Ubude.

 Batūro ugnikalnio	didybė	ir	apsivalymo	ritualų	
autentika.

6 DIENA. „BALINĖJIMAS“: RYŽIŲ TERASOS IR 
VIEŠNAGĖ PAS BALIEČIUS (P, Pi)
Bedugulo miestelyje užsuksite į vietos turgų  – čia 
prekystaliai lūžta nuo daugybės įvairiausių vaisių ir 
daržovių, tada keliausite į Ulundano šventyklą ežero 
saloje. Aplankysite Jatiluviho gyvenvietę, kur yra se-
niausios ryžių terasos, įtrauktos į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. Po pietų apsilankysite Mengvio šven-

tykloje, o grįždami atgal į viešbutį pasisvečiuosite ba-
liečių namuose. Nakvynė viešbutyje Ubude.

 Subtiliausi pasaulyje ryžių terasų vingiai ir 
viešnagė pas baliečius.

7 DIENA. „BALINĖJIMAS“: BEŽDŽIONIŲ 
MIŠKAS IR KAIMELIŲ AUTENTIKA (P, Pi)
Vykdami į Čandi Dasą, aplankysite Ubudo beždžionių 
mišką. Apžiūrėsite tris miške stūksančias šventyklas. 
Pasivaikščiosite bambukų giraitėje. Kelionę tęsite link 
Motinos šventyklos  – Pura Besakiho. 1995  m. ji no-
minuota būti įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą. Aplankysite Goa Lawah  – unikalią hinduistų 
šventyklą, pastatytą šalia olos, teikiančios prieglobs-
tį šimtams šikšnosparnių. Nakvynė viešbutyje Čandi 
Dasoje. 

 Šventasis beždžionių miškas, unikalus tapybos 
stilius, svarbiausios Balio šventyklos.

8 DIENA. ČANDI DASA–PIETINIS BALIS (P, Pi)
Turistų mažai lankomame slėnyje pasijusite taip, tarsi 
jis priklausytų tik jums. Slėnyje jums papasakos apie 
subako drėkinimo sistemą, įtrauktą į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą. Persikelsite per upę ir sustosite 
prie natūraliai susiformavusio baseino, jame galėsite 
paplaukioti. Ir štai – laikas gaminti! Virtuvės šefas pa-
pasakos jums apie Baliui būdingus patiekalus, drau-
ge gaminsite. Papietavę vyksite į viešbutį prie vande-
nyno. Nakvynė viešbutyje.

	Neskubant!	Egzotiškos	Balio	plantacijos ir 
gastronominiai atradimai.

9–11 DIENOS. POILSIS PRIE VANDENYNO  
IR BALIEČIŲ NAUJIEJI METAI (P)
Laisvas laikas pasimėgauti balietiškais SPA ma-
lonumais ir pasitikti baliečių Naujuosius metus. 
Triukšmingiausias yra Naujųjų metų išvakarių ak-
centas  – „Ngrupuk“ paradas. Atrodo neįtikima, bet 
Naujųjų metų dieną – Tylos dieną (Nyepi) visa sala pa-
sitiks ramybe ir susikaupimu, kai į salą neatskris nė 
vienas lėktuvas, neatplauks keltai, nesigirdės labai 

SINGAPŪRAS IR BALIS.  
STAIGMENOS SINGAPŪRE IR NAUJIEJI METAI BALYJE 
Beprotišku tempu šurmuliuojanti viena brangiausių ir turtingiausių pasaulyje miestų 
valstybių Singapūras. Ir Balis  – paslaptinga rojaus Žemėje atogrąžų sala. Pasisemkite 
stulbinančių įspūdžių, pailsėkite ir kaip niekad gyvenime švęskite balietiškus Naujuosius 
metus.

Kelionė trunka 13 dienų13

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 12 keliautojų

KELIONĖJE:
• Singapūras – didmiestis, daugybe aspektų 

lenkiantis kitus pasaulio miestus
• 15 įdomiausių Balio salos vietų
• Balietiškų Naujųjų metų šventimo atradimai
• Nepakartojamas poilsis ir atgaiva Balyje 

KELIONĖS DATA:
2019 m. vasario 26–kovo 10 d.

KELIONĖS KAINA 
1 390 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 10 nakvynių 3  viešbučiuose pažintinio turo 

metu ir 4  viešbutyje poilsio metu;
• ekskursijos pagal programą; 
• maitinimas pagal programą: 10 pusryčių, 

5 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos Singapūre 

ir angliškai kalbančio gido paslaugos Balio 
saloje;

• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Singapūrą, į Balio salą ir 

atgal iš Balio salos (nuo 850 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos. 

SINGAPŪRAS

ČANDI DASA
DENPASARAS

Javos jūra

Indijos 
vandenynas

populiarios transporto priemonės saloje motociklų 
dūzgimo. Nakvynės viešbutyje.
12–13 DIENOS. DENPASARAS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą. 
Skrydis Denpasaras–tarpiniai oro uostai–Vilnius.

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 pa-
našiame) Komodo salos link. Komodo nacionalinis 
parkas užima apie 600,3 tūkst. ha, jam priklauso pen-
kios 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 di-
džiausiais šiuo metu pasaulyje gyvenančiais driežais. 
Komodo nacionaliniame parke pėsčiomis pasieksi-
te Banungulungą, buvusią drakonų maitinimo vietą, 
esančią apie 2,5 km nuo pakrantės. Pasivaikščiosite, 
stebėdami driežus natūralioje aplinkoje. Nors žino-
miausi 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 eks-
kursijų.

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–tarpi-
niai oro uostai–Vilnius. 
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KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 12–24 d.;
2019 m. vasario 16–28 d.;
2019 m. kovo 16–28 d.;
2019 m. balandžio 6–18, 20–gegužės 2 d.;
2019 m. birželio 15–27, 29–liepos 11 d.;
2019 m. rugpjūčio 10–22 d.*; 
2019 m. rugsėjo 14–26 d.*;
2019 m. spalio 12–24 d.; 
2019 m. lapkričio 9–21, 15–28 d.
Galimos ir kitos datos.

KELIONĖS KAINOS:
nuo 955 EUR + skrydis, 
kai vyksta 4–6 asmenys;
nuo 1 055 EUR + skrydis, 
kai vyksta 2 asmenys  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
 
Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 10 nakvynių 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 Balio 

saloje; rusiškai kalbančio gido paslaugos 
pagal užklausimą.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Balio salą ir atgal  

(nuo 790 EUR);
• * nurodytu laikotarpiu galimos priemokos; 
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Nepakartojamas poilsis ir atgaiva reginių bei 

naujų potyrių kolekcininkams

KELIONĖS DATOS:
2019 m. vasario 12–24 d.;
2019 m. balandžio 16–28 d.;
2019 m. liepos 9–21 d.;
2019 m. rugpjūčio 13–25 d.;
2019 m. rugsėjo 17–29 d.;
2019 m. spalio 15–27 d.

KELIONĖS KAINOS:
1 270 EUR + skrydis; 
1 370 EUR* + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 10 nakvynių Balio saloje 3+  viešbučiuose 

pažintinio turo ir viešbutyje prie vandenyno 
poilsio metu; 

• * 10 nakvynių Balio saloje 3+  viešbučiuose 
pažintinio turo ir 5  viešbutyje prie 
vandenyno poilsio metu; 

• ekskursijos pagal programą; 
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių, 5 pietūs;
• angliškai kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos su 

vertimu. 
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Balio salą ir atgal  

(nuo 750 EUR); 
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Balio unikalumas – ryžių terasos, vešlios 

džiunglės, kriokliai
• Šventyklos, rūmai ir gilios tradicijos
• Kultūrinis turizmas Ubude
• Paplūdimiai, nardymas, vandens sporto 

pramogos

INDONEZIJA.  
VISOS BALIO SALOS SPALVOS IR POTYRIAI
Balis – išskirtinės kultūros, gamtos, unikalių tradicijų ir šypsenų sala. Balto ir tamsaus 
vulkaninio smėlio paplūdimiai, smaragdo spalvos vandenynas, susiliejantis su turkio 
spalvos dangumi, ryžių terasos, kokosų palmės, nesuskaičiuojamos šventyklos prie van-
dens ir vandenyje. 

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–DENPASARAS
2 DIENA. DENPASARAS (BALIS)– 
UBUDAS (P, Pi) 
Atskridę į Denpasarą, būsite pasitikti ir vyksite į 
Ubudą. Šis miestas, apsuptas ryžių terasų, yra vienas 
svarbiausių traukos objektų Pietų Balyje. Nakvynė 
viešbutyje Ubude.

3 DIENA. „BALINĖJIMAS“: BATŪRO 
VULKANAS, KAVOS PLANTACIJOS IR RITUALAI 
(P, Pi)
Po pusryčių vyksite į Pakerisano, arba Karalių, slėnį, 
įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia maty-
site kalnų olose iškaltas šventyklas. Taip pat keliausite 
į vieną žinomiausių šventyklų – Tirta Empul. Tuomet 
lauks kelionė į Kintamanio regioną, esantį 1  450  m 
aukštyje. Išvysite nuostabius Abango kalnus, juo-
dosios lavos laukus. Pietausite gėrėdamiesi Batūro 
ugnikalniu. Po pietų aplankysite kavos, kakavos plan-
taciją ir vyksite į autentikos kupiną Penglipurano 
miestelį, pasivaikščiosite bambukų giraitėje. Nakvynė 
viešbutyje Ubude.

 Batūro ugnikalnis ir Balio autentika.

4 DIENA. „BALINĖJIMAS“: RYŽIŲ TERASOS IR 
GRAŽIAUSIOS ŠVENTYKLOS (P, Pi)
Po pusryčių jūsų lauks gamtos apsuptas Bedugulo 
miestelis. Užsuksite į vietos turgų  – čia prekysta-
liai lūžta nuo daugybės įvairiausių vaisių ir daržovių, 
tada keliausite į Ulundano šventyklą ežero saloje. 
Aplankysite Jatiluviho gyvenvietę, kuri gali didžiuotis 
pačiu įspūdingiausiu ryžių pakrantės vaizdu visoje 
saloje ir seniausiomis ryžių terasomis, įtrauktomis į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia pietausite ir 
pėsčiomis pasivaikščiosite ryžių terasose. Išvyksite į 
Tanah Lot šventyklą. Nakvynė viešbutyje Ubude.

 Subtiliausi pasaulyje ryžių terasų vingiai ir 
UNESCO objektas Tanah Lot šventykla. 

5 DIENA. „BALINĖJIMAS“:  
UBUDAS–ČANDI DASA (P, Pi)
Ryte vyksite į Ubudo beždžionių mišką, apžiūrėsi-
te tris miške stūksančias šventyklas. Aplankysite 
Motinos šventyklą, didžiausią hinduistų šventyklą 
Balyje. Pamatysite buvusius teismo rūmus, vadina-
mus Kertaghosa, su klasikine lubų tapyba kamasano 
stiliumi  – išlikusia geriausiai pasaulyje. Lankysite ir 
Goa Lawah  – unikalią hinduistų šventyklą, pastatytą 
šalia olos, teikiančios prieglobstį šimtams šikšnospar-
nių. Nakvynė viešbutyje Čandi Dasoje. 

 Šventasis beždžionių miškas ir unikalus tapybos 
stilius.

6 DIENA. ČANDI DASA–PIETINIS BALIS (P, Pi)
Po pusryčių išvyksite į vaizdingą ir labai tradicinį 
Sidemeno kaimelį. Per pasivaikščiojimą Sidemeno 

slėnyje atitrūksite nuo įprastos civilizacijos ir pažin-
site autentišką, neskubantį Balį. Vyksite į vietos tur-
gų, kur jūsų lauks virtuvės šefas! Jis papasakos apie 
Baliui būdingus patiekalus, o tada drauge gaminsite. 
Palmių lapais galėsite serviruoti stalą ir kurti deko-
racijas. Pasisvečiavę ir papietavę vyksite link pajūrio 
viešbučio, sustodami pasigrožėti Tegenungano krio-
kliu, kurio vandenyje galėsite atsigaivinti. Nakvynė 
viešbutyje pajūrio kurorte.

	Neskubant!	Egzotiškos	Balio	plantacijos ir 
gastronominiai atradimai.

7–11 DIENOS. POILSIS PRIE VANDENYNO (P)
Laisvas laikas pasimėgauti balietiškais malonu-
mais: SPA, masažais, unikaliais mitologiniais šokiais. 
Skambant tradicinėms dainoms ir muzikai, puošniais 
kostiumais pasipuošę atlikėjai demonstruoja dailius 
choreografinius judesius. Balyje populiaru išbandyti 
laipiojimo pramogas, leistis plaustais kalnų upėmis, 
vykti į keliones dviračiais, nardyti ar plaukioti ban-
glentėmis paplūdimiuose. Žavūs tradiciniai suvenyrai 
ir sidabro gaminiai taip pat viliote vilioja... Teks spėti! 
Nakvynės poilsio viešbutyje.

12–13 DIENOS. DENPASARAS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą. 
Skrydis Denpasaras–tarpiniai oro uostai–Vilnius.

Nuo 2 keliautojų

UBUDAS UBUDASČANDI DASA ČANDI DASA

DENPASARAS DENPASARASPIETINIS BALIS PIETINIS BALIS

Javos jūra Javos jūra

Indijos 
vandenynas

Indijos 
vandenynas

1–2 DIENOS. VILNIUS–TARPINIAI ORO 
UOSTAI–DENPASARAS–UBUDAS
Atskridę į Denpasarą, būsite pasitikti ir vyksite į ryžių 
terasų apsuptą Ubudą.

 Ubudas –	kultūrinio	turizmo	vieta	su	šokių	ir	
muzikos pasirodymais, rankdarbiais, amatais, 
šventyklomis	ir	daug	kitų	grožybių.

3 DIENA. „BALINĖJIMAS“ UBUDE (P, Pi)
Važiuosite žiūrėti barongo šokių ir muzikos mitolo-
ginio draminio spektaklio. Apsilankysite Ubudo bež-
džionių miške, kuriame gyvena maždaug 125 ba-
lietiškos makakos ir pastatytos trys šventyklos. Šios 
beždžionės yra saugomos, nes tikima, kad jos globo-
ja vietos šventyklas nuo piktųjų dvasių. Aplankysite 
Ubudo menininkų dirbtuves ir Goa Gojah – garsiąją 
Dramblių olą, XI a. budistų atsiskyrėlių buveinę. Prie 
Tegenungano krioklio galėsite atsigaivinti po krintan-
čiu vandeniu.

	 Ilgauodegių	beždžionių miškas,	barongo	šokiai,	
Ubudo	menų	uvertiūra,	kriokliai.	

4 DIENA. „BALINĖJIMAS“ UBUDE (P, Pi)
Tampaksiringo turguje sužinosite apie egzotinius au-
galus, natūralų ūkininkavimą ir vaistažoles. Pėsčiomis 
keliausite iki vietos mokyklos ir vietinių baliečių namų, 
susipažinsite su vietos gyventojais ir geriau pažin-
site jų kultūrą, sužinosite, kokios jų religinės apei-
gos. Aplankysite vieną žinomiausių šventyklų – Tirta 
Empul. Ji garsi dėl švento vandens baseino, kuriame 
Balio žmonės atlieka apsivalymo apeigas. Išvyksite į 
Pakerisano, arba Karalių, slėnį, įtrauktą į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Čia matysite kalnų olose 
iškaltas šventyklas. Gunung	Kavi – hinduistų šventy-
kla, kurioje gausu senovės baliečių gyvenimo būdą 
vaizduojančių akmeninių miniatiūrų. Būsite pakvies-
ti į vietinį ašramą, pavaišinti pietumis, stebėsite vaikų 
šokių pasirodymą. Galėsite pažiūrėti, kaip ruošiamos 
aukojimui pintinės, ar dalyvauti pinant kepures iš ko-
kosų stiebelių. 

	Svečiuose	pas	baliečius,	šventasis Tirta Empul 
vanduo bei ritualai.

5 DIENA. „BALINĖJIMAS“ UBUDE (P, Pi)
Aplankysite Jatiluviho gyvenvietę su įspūdingiausiu į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų ryžių te-
rasų vaizdu. Papietavę pasivaikščiosite ryžių teraso-
mis. Keliausite į Ulundano šventyklą ežero saloje prie 
Bratano ežero, esančio kalnuose netoli Bedugulo, 
kur atsiveria geriausias Didžiosios Šivos vandens 
šventyklos, pastatytos 1663 m., vaizdas. Šventykloje 
rengiamos Balio vandens, ežerų ir upių deivei Devi 
Danu skirtų aukų ceremonijos. Grįždami užsuksite į 
Ajuano kaimelį.

 Ryžių plantacijos	ir	gražiausios	Balio šventyklos.

6 DIENA. UBUDAS–ČANDI DASA (P, Pi)
Išvyksite link Čandi Dasos. Pakeliui gėrėsitės Batūro 
ugnikalnio kraštovaizdžiu ir aplankysite Motinos 
šventyklą. Tai didžiausia hinduistų šventykla Balyje, 
įkurta Agungo ugnikalnio papėdėje. Joje vyksta svar-
bios ceremonijos. Kavos plantacijoje galėsite para-
gauti ir įsigyti kavos, prieskonių.

 Salos ugnikalniai, kavos plantacijos	ir	didžiausia	
hinduistų	šventykla.

7 DIENA. ČANDI DASA–KURORTAS PIETINĖJE 
SALOS DALYJE (P, Pi)
Vyksite į kurortą prie vandenyno. Pakeliui aplanky-
site Taman Ujungo vandens rūmus Serajos kaime. 
Kompleksą sudaro įvairūs dideli baseinai ir istori-
niai statiniai prie Agungo kalno. Kerta Gosos paviljo-
nas Klunkungo rūmuose – balietiškos architektūros 
pavyzdys. Menas yra baliečių gyvenimo kasdienybė, 
o kamasano tapybos stilius yra seniausias. Piešiniai 
šiuo stiliumi atspindi hinduizmo filosofiją, balie-
čių kultūrą ir tradicijas, tikėjimą pragaro baisumais 
ir rojumi. Goa Lawah  – šventykla, dar žinoma kaip 
Šikšnosparnių urvas, kuriame gyvena tūkstančiai bul-
doginių šikšnosparnių. 

8–11 DIENOS. POILSIS KURORTE (P)
Laisvas laikas pasimėgauti balietiškais SPA malonu-
mais. Rekomenduojama aplankyti vėžlių salą, pasiva-
žinėti dviračiais, išbandyti vandens sporto pramogas. 
Devintą dieną po pietų važiuosite prie turistų pamėg-
tos ir labiausiai fotografuojamos šventyklos Tanah 
Lot. Ji stūkso ant uolos vandenyje ir pasiekti ją galima 
tik atoslūgio metu. Tai populiarus turistinis objektas, 
kultūrinis simbolis ir šauni vieta stebėti saulėlydį.
12–13 DIENOS. DENPASARAS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Papusryčiavę turėsite laisvo laiko iki išvykimo į oro 
uostą. Skrydis Denpasaras–tarpiniai oro uostai–
Vilnius.

INDONEZIJA.  
NUOTYKINĖ KELIONĖ SU POILSIU BALIO SALOJE
Margasis Balis – graži ir paslaptinga atogrąžų sala, kurią gaubia ypatinga dvasinė aplin-
ka. Balto ir tamsaus vulkaninio smėlio paplūdimiai, smaragdo spalvos vandenynas, su-
siliejantis su turkio spalvos dangumi, ryžių terasos tarp ugnikalnių ir vešliųjų džiunglių, 
nesuskaičiuojamos šventyklos leidžia ne tik gerai pailsėti, bet ir pakeliauti.

Kelionė trunka 13 dienų13
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1 DIENA. JANGONAS
Atskridę į Jangoną, didžiausią Mianmaro miestą, su-
tvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į vieš-
butį. 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)
Skrydis į Mandalėjų. Mandalėjus, buvusi karalių sos-
tinė, dažnai vadinamas Mianmaro kultūros širdimi. 
Kutodavos pagodoje pamatysite didžiausią pasau-
lyje knygą, sudarytą iš daugiau nei šimto marmuro 
plokščių. Apsilankysite vienuolyne Shwenandaw  – 
vienintelėje likusioje tikslioje karaliaus rūmų kopijo-
je. Pasigrožėsite puikiais medžio raižiniais ir senojo 
Mandalėjaus didybe. Užsuksite į patį seniausią turgų 
Zegyo. Tęsite ekskursiją į Mahamunio pagodą su pa-
laimintąja 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) 
Ajejarvadžio upe plauksite į Mingūną. Apžiūrėsite kara-
liaus Bodavpajos garbei statytą, bet nebaigtą pagodą 
Pahtodawgyi. Pamatysite Mianmarui neįprastų formų 
baltąją pagodą Hsinbyume, arba Myatheindan, laiko-
mą pagodos Sulamani, stovinčios švenčiausio budis-
tams Meru kalno viršūnėje, kopija. Išvysite Mingūno 
varpą  – antrą pagal dydį varpą pasaulyje. Keliausite 
į „Nemirtingųjų miestu“ vadinamą Amarapurą. 
Mahagandajono vienuolyne įsijausite į kasdienio vie-
nuolių 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. 

4 DIENA. MANDALĖJUS–PAGANAS (P)
Keliausite į Paganą  – Rytų Azijos puošmeną. Šiame 
mieste gausu archeologinių ir religinių paminklų. 
Paganas, senovėje vadintas keturių tūkstančių pa-
godų miestu, įkurtas II a. centrinėje Mianmaro daly-
je. Ilgą laiką klestėjęs miestas apleistas XIII amžiuje. 
Ši archeologinė vietovė kultūriniu, dvasiniu ir istori-
niu palikimu dažnai lyginama su Kambodžos Angkoro 
šventyklų kompleksu. Ekskursijos metu apžiūrėsite 
svarbiausias iš 2 600 išlikusių pagodų. Apsilankysite 
architektūrinio stiliaus mon šedevru laikomoje bal-
toje ir grakščioje Anandos šventykloje, apžiūrėsite 
auksu padengtą Švezigono stupą, Htilominlo šventy-
kloje sužinosite, kaip buvo kuriamos smiltainio deko-
racijos. Išvysite milžiniškus indiško stiliaus Budos at-
vaizdus 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. Uolų viršukalnėje stūkso įspū-
dingas įvairaus stiliaus pagodų, vienuolynų ir šventy-
klų kompleksas, jį galima pasiekti kopiant vingiuotu 
grįstu takeliu ir įveikiant 777 laiptelius. Nuo jos atsi-
veria ir nepaprasta apylinkių panorama. Keliaudami 
susipažinsite su kasdieniu Vidurio Mianmaro valstie-
čių gyvenimu. Užsuksite į dirbtuves, kuriose gamina-
mi specialūs lakuoti vienuolių indai. Ajejarvadžio upe 
plauksite pagodos Lawkananda link, iš ten stebėsite 
nepakartojamą Mianmaro saulėlydį. 

6 DIENA. PAGANAS–HEHAS–INLĖS EŽERAS (P)
Skrydis į Helą. Hehas yra netoli garsiojo Inlės ežero, 
tyvuliuojančio 880 m virš jūros lygio. Atvykę autobu-
su keliausite į Njaung Švė miestelio, dažnai vadina-
mo Inlės ežero vartais, prieplauką. Tuomet motorine 
valtele ežeru plauksite pro kaimelius ir plaukiojančius 
daržus, kuriuose auginami pomidorai duoda bent 
tris derlius per metus. Pamatysite viena koja irkluo-
jančius ir rankomis meistriškai žuvis gaudančius žve-
jus, aplankysite Nga Phe Kyaung, arba Šokinėjančių 
kačių, vienuolyną pelkėse. Jis garsus tuo, kad vienuo-
liai laisvu laiku ten dresuoja kates. Matysite pagodą 
Phaung Daw Oo, padengtą auksu, užsuksite į vietinių 
amatų kaimelį Impawkhon pažiūrėti, kaip vietiniai gy-
ventojai gamina audinius iš lotosų stiebų arba daro 
cigarus „cheroot“. 

7 DIENA. INLĖS EŽERAS–HEHAS–TANDVĖ (P)
Po pusryčių vyksite į Heho oro uostą (apie 1–1,5 val.) 
ir skrisite į Tandvės oro uostą, iš ten keliausite į kuror-
tinį miestelį Ngapalį, esantį Bengalijos įlankos pakran-
tėje. Laisvas laikas. 

8–10 DIENOS. NGAPALIS (P) 
Pusryčiai. Poilsis Ngapalio paplūdimyje. Ilsėdamiesi 
galėsite mėgautis išvykomis laiveliais, nardyti pavirši-
niu ar giluminiu būdu, pakeliauti aplink kurortą. 

11 DIENA. TANDVĖ–JANGONAS (P)
Po pusryčių 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. 

MIANMARAS. SPALVŲ MOZAIKA
Mianmaras, dažnai vadinamas pasakų šalimi, yra bene paskutinė senosios Azijos ša-
lis, vis dar stebinanti nesuskaičiuojamais turtais (brangakmeniais, audiniais, riešutais, 
prieskoniais) ir nepakartojamais nuo pasaulio sukūrimo išlikusiais stebuklais. Jame per-
sipynusios gamtos, kultūros, istorijos ir senosios civilizacijos gijos, išlikusios senų laikų 
tradicijos. 

Kelionė trunka 12 dienų12

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. sausio 14–25 d.;
2019 m. vasario 4–15 d.;
2019 m. kovo 4–15 d.;
2019 m. balandžio 8–19 d.;
2019 m. rugsėjo 14–25 d.;
2019 m. spalio 14–25 d.;
2019 m. lapkričio 4–15 ir 12–23 d.

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 1 499 EUR + skrydis, 
kai vyksta 5–6 asmenys; 
nuo 1 599 EUR + skrydis, 
kai vyksta 3–4 asmenys; 
nuo 1 799 EUR + skrydis, kai vyksta 
2 asmenys (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.

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

KELIONĖJE:
• Viena iš vis dar žmogaus mažai paliestų vietų 

pasaulyje
• Orangutanai Semengo centre ir beždžionės 

Bako nacionaliniame parke
• Spalvinga ibanų genties istorija ir naktis 

vietos gyventojų namelyje
• Ilgiausias pasaulyje olų labirintas ir milijono 

šikšnosparnių medžioklė saulei leidžiantis

KELIONĖS DATOS:
2018 m. spalio 11–20, spalio 25–lapkričio 3 d.; 
2018 m. lapkričio 22–gruodžio 1 d.;
2018 m. gruodžio 20–29,  
gruodžio 27–2019 m. sausio 5 d.;
2019 m. sausio 3–12, sausio 31–vasario 9 d.;
2019 m. vasario 21–kovo 2 d.; 
2019 m. kovo 7–16, 21–30,  
kovo 28–balandžio 6 d.;
2019 m. balandžio 11–20, 18–27,  
balandžio 25–gegužės 4 d.;
2019 m. gegužės 9–18,  
gegužės 23–birželio 1d.;
2019 m. birželio 6–15 d.; 
2019 m. liepos 4–13, 11–20, 18–27,  
liepos 25–rugpjūčio 3 d.; 
2019 m. rugpjūčio 1–10, 8–17, 15–24, 
rugpjūčio 29–rugsėjo 7 d.; 
2019 m. rugsėjo 5–14, 12–21, 19–28,  
rugsėjo 26–spalio 5 d.; 
2019 m. spalio 10–19, spalio 24–lapkričio 2 d.; 
2019 m. lapkričio 21–30 d.; 
2019 m. gruodžio 5–14, 19–28 d.;
2019 m. gruodžio 26–2020 m. sausio 4 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 399 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• nakvynės nameliuose dalijantis su kitais, 

vietinių šeimoje, 4 nakvynės viešbutyje;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

8 pusryčiai, 2 pietūs, 2 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Malaiziją ir atgal  

(nuo 1 399 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

MALAIZIJOS  
LAUKINIS SARAVAKAS
Nuo pasaulio atskirta Borneo sala  – tai laukinis Pietryčių Azijos kraštas. Tingiai besi-
supantys orangutanai Semengo džiunglių viršūnėse ir auksaspalviai Kota Kinabalu 
paplūdimiai.

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. KUČINGAS
Sveiki atvykę į Malaiziją! Kučingas yra vienas malo-
niausių miestų malaizietiškame Borneo. Vakare susi-
tiksite su grupės nariais ir vadovu viešbutyje.

2 DIENA. KUČINGAS– 
BAKO NACIONALINIS PARKAS (P)
Važiuosite iki žvejų kaimelio Kampung Bako, kur 
persėdę į valtelę plauksite į Bako nacionalinį parką. 
Seniausiame Saravako nacionaliniame parke pasi-
tinka kriokliai ir džiunglės, įdomiausi augalai ir paplū-
dimiai. Milijonas metų erozijos suformavo įspūdin-
gą pakrantės kraštovaizdį  – įvairiausių formų uolas, 
baltus paplūdimius. Jei oras bus palankus, apie 5 km 
keliausite iki nuostabaus paplūdimio Telok Pandan. 
Vakare leisitės į naktinį pasivaikščiojimą po džiungles. 

3 DIENA. KUČINGAS 
Ryte atsisveikinsite su džiunglėmis ir plauksite valte-
le, o vėliau autobusiuku grįšite į Kučingą. Keliausite 
į Semengo orangutanų centrą. Vyriausybės remia-
mas centras stengiasi kuo daugiau šių ypatingų gy-
vūnų grąžinti atgal į laukinę gamtą. Džiunglėse nuo 
specialios platformos stebėsite tingiai besisupančius 
orangutanus. Kontaktas su žmogumi čia minimalus. 
Grįžus į Kučingą, laisvas vakaras. 

4 DIENA. IBANŲ BENDRUOMENĖ (P, V)
Skrisite į Mirį. Atvykę važiuosite iki Nijos nacionalinio 
parko, kur rasti seniausi Pietryčių Azijoje žmogaus, 
gyvenusio prieš 40  tūkst. metų, palaikai. Čia esan-
tį nedidelį muziejų galėsite aplankyti prieš pradėda-
mi 3,5 km kelionę džiunglėmis į Nijos olas. Su deglu 
rankose keliausite tuneliais, kuriuose ne tik gyvena 
šikšnosparniai, bet ir išlikę senųjų gyventojų piešiniai. 
Vėliau lauks 2 km kelionė iki ibanų genties. Kaimelyje 
praleisite visą popietę – galėsite pasivaikščioti ir pa-
žiūrėti, kaip gyvena vietiniai, arba padėti savo šeimi-
ninkams pagaminti vakarienę. Vakare ibanų pasiro-
dymas ir nakvynė.

5 DIENA. MULU KALNO  
NACIONALINIS PARKAS (P)
Po pusryčių atsisveikinę su šeimininkais, apie 3,5 km 
keliausite atgal ir skrisite į Mulu. Keliausite į vieną 
įspūdingiausių Azijoje Mulu Kalno nacionalinį parką. 
Laisvas laikas, o norintieji galės pasivaikščioti medžių 
viršūnėmis ar išbandyti naktinį pasivaikščiojimą ste-
bint neįprasčiausius vabzdžius (už papildomą mo-
kestį).

6 DIENA. MULU KALNO  
NACIONALINIS PARKAS (P)
Laisvas laikas. Popietę galėsite pavaikštinėti po 
180  mln. metų džiungles ir stebėti šikšnosparnių 
skrydžius Elnio oloje. Pasaulio sąrašuose esantis 
parkas stebina smiltainio suformuotomis olomis, 
tuneliais. Elnio oloje yra didžiausias pasaulyje tune-
lis, kurio ilgis 2,2 km, o aukštis 220 metrų. Anksčiau 

tai buvo elnių medžiojimo vieta. Netoliese esančioje 
oloje Lang galėsite pasigrožėti vandens darbu, sufor-
muotais stalagmitais ir stalaktitais. 

7 DIENA. MULU KALNO  
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Valtele keliausite į džiungles, stebėdami skaidraus 
vandens ir vėjo urvus, kuriuose yra ir ilgiausia Azijoje 
požeminė upė. Skaidraus vandens olų sistema drie-
kiasi 107 km, iš kurių tik 75 km yra ištirti. Vėjo ola su-
teikia gaivų brizą ir stebina įdomiausia olos forma. 
Šiek tiek paplaukę laiveliu, apie 8,5 km pėsčiomis ke-
liausite iki stovyklavietės, įkurtos nuostabioje vietoje.

8 DIENA. LIMBANGAS (P, Pi)
Keliausite izoliuota Borneo džiunglių vieta  – „galvų 
medžiotojų“ keliu. Kelias tokį vardą gavo dėl kadai-
se kariavusių genčių. Kirsite upes virviniais tiltais, ei-
site mediniais takeliais, apsupti nuostabios gamtos 
ir gyvūnų. Vėliau laiveliu plauksite į Kuala Medamit. 
Pakeliui papietausite ir vyksite į Limbangą.

9 DIENA. KOTA KINABALU (P)
Keltu plauksite į Labuaną, o vėliau kitu keltu – į Kota 
Kinabalu. Gyvensite miesto širdyje. Moderniame me-
tropolyje gausu muziejų, turgų ir paplūdimių, tad ga-
lėsite paplaukioti ir panardyti.

10 DIENA. KOTA KINABALU (P)
Po įspūdingo nuotykio keliausite namo.

Nuo 1 keliautojo

KUČINGAS

JANGONAS

MANDALĖJUS

NGAPALIS

PAGANAS
POPOS KALNAS

HEHAS

AMARAPURA
MINGŪNASKOTA KINABALU

MIRIS MULU 
KALNO 

NACIONALINIS
PARKAS

LIMBANGAS

Pietų Kinijos 
jūra

Andamanų 
jūra

12 DIENA. JANGONAS–ORO UOSTAS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.
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KELIONĖJE:
• Aplankysite Tailando sostinę – charakteringąjį 

Bankoką
• Egzotiniais vaisiais mirgantis plaukiojantis 

turgus ir Didžiosios Kvė upės turtai
• Patajos kurortas – Vakarų ir Rytų kultūrų 

sintezė

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 999 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys; 
nuo 755 EUR + skrydis, 
kai vyksta 4 asmenys 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 2 nakvynės Bankoke 3  viešbutyje, 

1 nakvynė ant upės, 6 nakvynės Patajoje  
3  viešbutyje;

• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

9 pusryčiai, 6 pietūs, 1 vakarienė; 
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu;
• angliškai kalbančio gido paslaugos 

ekskursijos į Ajutają metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Tailandą ir atgal  

(nuo 520 EUR);
• Tailando viza (apie 50 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

TAILANDAS. BESIŠYPSANTI KARALYSTĖ 
Tailandas – egzotika ir kontrastais nuspalvintas kraštas. Iš čia atkeliauja gražiausi pa-
saulyje 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, išsau-
gojusių unikalias tajų tradicijas: atsakingai iš kartos į kartą perduodamas tailandietiško 
masažo paslaptis, meilę gamtai ir taikią vidinę laimę.

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. BANKOKAS (Pi)
Savarankiškai atskridę į Bankoką, sutvarkysite įvažia-
vimo į šalį formalumus, būsite pasitikti ir vyksite į vieš-
butį trumpam poilsiui. Vėliau vyksite į ekskursiją po 
miestą. Pradėsite nuo Bankoko architektūros šedev-
ro Didžiųjų karaliaus rūmų. Prabangus rūmų kom-
pleksas užima 200 kv. m plotą, čia gyveno Siamo kara-
lystės valdovai. Aplankysite rūmų teritorijoje esančią 
svarbiausią budistams Smaragdinio Budos šventyklą. 
Ši šventykla – vienas didžiausių smaragdo monolitų 
pasaulyje ir viena švenčiausių vietų Tailande, todėl 
labai brangi kiekvienam tailandiečiui. Užsuksite į se-
nesnę už patį Bankoką šventyklą What Pho, garsėjan-
čią 46 m ilgio ir 15 m aukščio gulinčia auksine Budos 
statula ir jo atvaizdų kolekcija. 

2 DIENA. BANKOKAS–AJUTAJA– 
BANKOKAS (P, Pi)
Išvyksite į Ajutają. Miestą 1350  m. įkūrė valdo-
vas Utongas ir pavadino pagal Ramos gimimo vie-
tą Ajodiją Indijoje. Nuo įkūrimo iki 1767 m. miestas 
buvo Ajutajos karalystės, valdžiusios Siamą, sostine. 
Istorinis centras – UNESCO pasaulio paveldo objek-
tas. Yra išlikusios XIV–XVIII a. rūmų, pagodų ansam-
blių liekanos. Garsiausi šio miesto objektai: Wat Phra 
Ram  – viena iš seniausių Ajutajos šventyklų, Wat 
Mahathat – karaliaus vienuolynas, garsėjantis Budos 
galvos atvaizdu. Istorijos mėgėjams ši vieta tikrai pa-
liks įspūdį! Į Bankoką grįšite laivu. 

3 DIENA. BANKOKAS–DAMNEN SADUAKO 
PLAUKIOJANTIS TURGUS– 
DIDŽIOJI KVĖ (P, Pi, V)
Keliausite link Kančanabūrio provincijos, garsėjančios 
gamtos grožiu: žalsvomis kalvomis, kriokliais ir naci-
onaliniais parkais. Pakeliui lankysite Maeklongo ge-
ležinkelio turgų, įsikūrusį Samut Songkramo provin-
cijoje, maždaug 75  km į pietvakarius nuo Bankoko. 
Maeklongo geležinkelio turgus – tai spalvinga preky-
vietė, kurioje kasdien galite įsigyti šviežių vaisių, dar-
žovių, egzotinių ir jūrų gėrybių ar kitų tradicinių tajų 
prekių. Čia galima patyrinėti ir paragauti visa tai, ką 
įdomiausio gali pasiūlyti Tailandas. Bet įdomiausia 
tai,  kad šis turgus yra įsikūręs tiesiai ant geležinke-
lio bėgių, kuriais iki šiol kursuoja traukiniai. Vėliau 
keliausite į spalvingiausią ir egzotiškiausią Tailande 
Damnen Saduako turgų. Tai unikalus plaukiojan-
tis turgus, kuriame prekyba vyksta tiesiog iš valčių. 
Plaukdami ilgauodegėmis valtimis po spalvingus ka-
nalus, matysite tradicinius tajų namus bei vietinių 
gyvenimo būdą. Apsilankysite tikmedžio dirbtuvėse, 
kur sužinosite apie šį Pietryčių Azijos pasididžiavimą. 
Tikmedis laikomas labai vertingu ir brangiu medžiu, 
nes yra neįtikėtinai patvarus ir ilgalaikis. Keliausite 
prie Didžiosios Kvė upės ir „Mirties tilto“. Japonų 
okupacijos metais statytas tiltas buvo dalis geležin-
kelio linijos, turėjusios jungti Tailandą ir Birmą (da-

bar Mianmarą). Tiltas taip buvo pavadintas dėl ypač 
sunkių darbo sąlygų jį stačiusiems karo kaliniams iš 
Australijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir kitų 
sąjungininkių šalių. Po pietų įsikursite plūduriuojan-
čiame ant upės viešbutyje. 

4 DIENA. DIDŽIOJI KVĖ–PATAJA (P, Pi) 
Rytą pradėsite Sai Joko nacionaliniame parke. 
Kančanabūrio provincija vadinama Tailando „plau-
čiais“ 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. Užsuksite į dar vie-
ną gamtos sukurtą stebuklą – karštąsias versmes – 
žymias gydomosiomis savybėmis. Po pietų džiungles 
pakeis dramblių kaimelis, kur galėsite artimiau susi-
pažinti su šiais tailandiečių numylėtiniais. Pažinus re-
giono gamtą, nesunku suprasti stiprų vietinių ryšį su 
ja. 

5 DIENA. PATAJA–NONGNUČIO SODAS– 
PATAJA (P, Pi)
Aplankysite Nongnučio atogrąžų botanikos sodą. 
Slėnyje tarp kalnų įsikūręs sodas, dar vadinamas or-
chidėjų sodu, garsėja orchidėjų kompozicijomis ir 
atogrąžų gėlėmis. Tai poilsio parkas su ežeru, orchi-
dėjų darželiais, kriokliais ir gražiai suformuotu kraš-
tovaizdžiu. Tai tikrai graži vieta, kurią verta aplankyti. 

6 DIENA. PATAJA–MINI SIAMAS–PATAJA (P, Pi)
Lankysite milijonus metų skaičiuojantį akmenų parką 
ir krokodilų fermą. Parko teritorijoje yra įsikūręs zoo-
logijos sodas, kuriame galima pamatyti Tailando sim-
boliu laikomų dramblių, liūtų, tigrų ir kitų egzotinių 
gyvūnų. Tačiau bene įsimintiniausia zoologijos sodo 
atrakcija  – pasaulyje viena didžiausių krokodilų fer-
mų. Lankysite Mini Siamą – miniatiūrų parką. 1986 m. 
pastatytas Mini Siamo miniatiūrų parkas kviečia lan-
kytojus pasigrožėti garsių statinių kopijomis, suma-
žintomis masteliu 1:25. Tarp gausybės miniatiūrų yra 
daug įžymių Tailando statinių, pavyzdžiui, Wat Phra 
Kaeo šventykla, Pergalės monumentas, Phimai akme-
ninė šventykla. Čia taip pat galima pasigrožėti minia-
tiūromis, garsinančiomis Europą ir Ameriką: Eifelio 
ir Pizos bokštais, Laisvės statula, Didžiuoju kanjonu. 
Mini Siamo parkas – vieta, kurioje galima pamatyti pa-
saulį vienoje vietoje. 

7–9 DIENOS. PATAJA (P)
Laisvas laikas poilsiui.

10 DIENA. PATAJA–BANKOKAS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P) 
Po pusryčių būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui. 

Nuo 2 keliautojų

DIDŽIOJI KVĖ
AJUTAJA

BANKOKAS

MINI SIAMAS
PATAJA

DAMNEN 
SADUAKAS

Siamo įlanka
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1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS–
HANOJUS 
2 DIENA. HANOJUS (Pi)
Susipažinsite su gyvybe pulsuojančiu senuoju 
Hanojaus kvartalu ir 36 gildijos gatvėmis, pasivažinė-
site velorikšomis. Pamatysite originalios architektū-
ros Vienos kolonos šventyklą, apžiūrėsite Ngoc Son ir 
Literatūros šventyklas. Vyksite į unikalų vandens lėlių 
teatrą, gyvuojantį jau tūkstantį metų. 

	Senosios	Azijos	žavesys	Hanojuje ir unikalus 
vandens lėlių teatras.

3 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS–HANOJUS 
(P, Pi) 
Ha Longas – ši rojaus Žemėje vieta, sudaryta iš dau-
giau kaip 3 tūkst. salelių bei uolų, laikoma Vietnamo 
gamtos stebuklu ir yra įtraukta į UNESCO pasaulio 
paveldo bei Septynių naujųjų pasaulio gamtos stebu-
klų sąrašus. Kruizo po įlanką metu grožėsitės tūks-
tančiais salelių, pietausite, apžiūrėsite stalaktitų ur-
vus. 

	Gamtos	grožio	simfonija –	Ha Longo įlanka, 
UNESCO objektas.

4 DIENA. HANOJUS–LUANG PRABANGAS (P, V) 
Skrisite į Luang Prabangą – žavingą UNESCO saugo-
mą Laoso miestą. Apžiūrėsite užburiančių ornamen-
tų šventyklą Wat Xieng Thong, rymančią sode dviejų 
upių santakoje. Aplankysite Nacionalinį muziejų, įsi-
kūrusį buvusiuose Karalių rūmuose. Pakilsite į miesto 
centre stūksančią 100 m aukščio kalvą Phousi. 

	Kultūrų	sintezė	Luang Prabange, UNESCO objekte.

5 DIENA. LUANG PRABANGAS–PAK U–KUANG 
SI KRIOKLYS–LUANG PRABANGAS (P, Pi)
Tradicine valtele plaukiosite Mekongo upe. Kaimelyje 
Ban Muang Keo galėsite paragauti ryžių vyno. Vyksite 
prie šventų Pak U urvų, kuriuose namus rado šimtai 
Budos statulėlių. Grįžę į Luang Prabangą apsilankysi-
te etninių mažumų kaimeliuose, vaizdingu keliu vyksi-
te prie atogrąžų miške esančio Kuang Si krioklio. 

	Žvilgsnis	į	tikrąjį	gyvenimą –	šalia	Mekongo	
įsikūrusių	tautelių kasdienybė.

6 DIENA. LUANG PRABANGAS– 
SIEM REAPAS (P, V)
Skrydis į Siem Reapą, Kambodžos įžymiausią istorinį 
miestą. Užsuksite į Karališkąjį parką ir šventyklą Preah 
Ang Chek, skirtą dviem Budoms, miesto globėjams. 
Vakarienė ir khmerų nacionalinis pramoginis rengi-
nys, kurio metu grožėsitės khmerų nacionaliniais ap-
sarų šokiais. 

	Užburiantis	khmerų	civilizaciją	menančių	gėlėmis	
ir	brangakmeniais	išsidabinusių	gražuolių	apsarų 
šokis.

VIETNAMAS, LAOSAS IR KAMBODŽA.  
TRYS UŽBURIANTYS AZIJOS PASAULIAI
Skirtingo žavesio ir grožio Pietryčių Azijos kraštai. Tūkstančio salelių pasaulis ir gyve-
nimas ant vandens  – Vietnamas... Nesugadintas gamtos grožis, milijono dramblių ir 
Budos statulėlių kraštas – Laosas... Po milžiniškais medžiais slypintis buvusio pasaulio 
gyvenimas – Kambodža...

Kelionė trunka 14 dienų14

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE:
• Kerintys kruizai po Ha Longo įlanką ir 

Mekongo deltą
• UNESCO saugomas Luang Prabangas Laose 

ir jo nuostabaus grožio vienuolynai
• Khmerų civilizacijos šedevras Angkoro 

šventykla ir tūkstančio lingamų upė 
Kambodžoje

• Poilsis Fan Tieto kurorte 

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. vasario 8–21 d.;
2019 m. lapkričio 8–21 d.

KELIONĖS KAINA
1 899 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• vietiniai skrydžiai ir oro uostų mokesčiai;
• 12 nakvynių 3–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

12 pusryčių, 5 pietūs, 2 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Hanojų ir atgal iš Ho Či Minio 

(nuo 775 EUR);
• Vietnamo dvikartė viza (50 USD), Laoso 

viza (30 USD), Kambodžos viza (30 USD, 
gaunamos oro uoste);

• kitos įprastos kelionių išlaidos. 

7 DIENA. SIEM REAPAS (P, Pi)
Vyksite į ekskursiją po karaliaus Džajavarmano VII 
pastatytą Angkor Tomą. Įžengę pro pietinius var-
tus, atsidursite pačioje Khmerų imperijos širdyje. 
Pasivaikščiosite po garsiąją Bajono šventyklą – ši pa-
slaptinga tvirtovė kadaise buvo apsupta 54 bokštų 
su paslaptingai besišypsančių žmonių veidais. Dar 
viena vertinga šventyklos dekoro dalis  – buitinio ir 
kasdienio khmerų gyvenimo vaizdai bei šokančios 
ant lotoso žiedo apsaros. Apžiūrėsite Pimean Akaso 
(Dangaus) šventyklą, Dramblių ir Raupsuotojo ka-
raliaus terasas. Po pietų susipažinsite su viena gra-
žiausių šventyklų – paslaptinguoju Ta Promu. Promu 
dažnai vadinama Angelinos Jolie, arba Kapų plėšikės, 
šventykla. 

	Kaip	iš	kino	filmo,	bet	tikra –	milžiniškų	medžių	
šaknų	įkalinta	Ta Promo šventykla.

8 DIENA. SIEM REAPAS (P, Pi)
Vyksite prie Kbal Speano upės. Palei upės vagą džiun-
glėmis leisitės į trumpą žygį. Po to pasivaikščiosite 
po garsiąją Bajono šventyklą – ši paslaptinga tvirto-
vė kadaise buvo apsupta 54 bokštų su paslaptingai 
besišypsančių žmonių veidais. „Angkoro šypsena“ ti-
kriausiai nukonkuruotų Džokondos šypseną, jei būtų 
paskelbtas paslaptingiausių meno kūrinių šypsenų 
konkursas. 
Po pietų  – Khmerų civilizacijos kulminacija Angkoro 
šventykla, UNESCO objektas.

	Lingamų	upė	ir	paslaptinga	„Angkoro	šypsena“.

9 DIENA. SIEM REAPAS–HO ČI MINIS (P)
Vyksite į oro uostą ir skrisite į Ho Či Minį. Po pietų vie-
tos restorane leisitės į ekskursiją po spalvingą ir nuo-
lat judantį miestą. Apžiūrėsite Dievo Motinos kate-
drą, laikomą prancūzų kolonijinės valdžios simboliu, 
pagodą Thien Hau, skirtą jūros deivei, istorinį paštą, 
projektuotą Europoje gerai žinomo Gustave’o Eiffelio, 
lankysitės šurmuliuojančiame turguje. 

	Tolimųjų	Rytų	deimantas	Ho Či Minis –	
pulsuojančia	energija	svaiginantis	miestas.

10 DIENA. HO ČI MINIS–FAN TIETAS (P, Pi)
Pusryčiai ir išvykimas į Fan Tieto kurortą. Laisvas laikas. 

11–12 DIENOS. FAN TIETAS (P)
Poilsis prie jūros.

13 DIENA. FAN TIETAS–HO ČI MINIS (P)
Išvyksite į Ho Či Minį. Laisvas laikas. Už papildomą 
mokestį siūlomas kruizas su vakariene (nuo 42 USD).

14 DIENA. HO ČI MINIS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS 
Ryte išvyksite į oro uostą. Skrydis Ho Či Minis–tarpinis 
oro uostas–Vilnius.

Phi Phi Islands, Krabi, Thailand

Pasinerkite į aidinčias bangas
Phi-Phi salos, Krabi, Tailandas

CPH
210 x 297 mm

Skriskite su malonumu
Atraskite naujas nuostabiojo Tailando spalvas 
ir leiskitės į kelionę lydimi nepaprastai 
malonaus THAI aptarnavimo.
#explorethailand

PAK U

LUANG 
PRABANGAS

HANOJUS

HA LONGAS

SIEM REAPAS

HO ČI MINIS FAN TIETAS

Pietų Kinijos 
įlanka
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KELIONĖJE:
• Du skirtingi Vietnamo didmiesčiai – Hanojus 

ir Ho Či Minis
• Gamtos stebuklas Ha Longo įlanka
• Paukščių draustinis Ča Su ir Mekongo delta
• Užburiantys khmerų civilizacijos pėdsakai
 
KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 100 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• vietinis skrydis Hanojus–Ho Či Minis;
• 9 nakvynės 3  viešbučiuose pažintinio turo 

metu;
• 1 nakvynė kruiziniame laive;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių, 9 pietūs, 3 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu. 
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Hanojų (Vietnamas) ir atgal 

iš Siem Reapo (Kambodža) (nuo 810 EUR);
• vietos oro uostų mokesčiai; 
• Vietnamo iškvietimas (15 EUR), mokama  

iš anksto, ir viza (nuo 25 USD), mokama 
vietoje;

• Kambodžos viza (nuo 30 USD), mokama 
vietoje;

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

MARGASPALVIAI VIETNAMO  
IR KAMBODŽOS ETIUDAI
Negalite apsispręsti, ką geriau aplankyti  – Vietnamą ar Kambodžą? Kambodža tiesiog 
svaigina savo neištirta ir turtingiausia istorija bei architektūra. Vietnamas vilioja gam-
tos turtais ir nuoširdžiu vietinių gyventojų svetingumu. Jei norite pažinti daugialypę ir 
daugiaveidę Pietryčių Aziją, rinktis nereikia – aplankykite abi šalis iškart. 

Kelionė trunka 11 dienų11

1 DIENA. HANOJUS (Pi)
Savarankiškai atskridę į Hanojų, būsite pasitikti vai-
ruotojo ir nuvežti į viešbutį. Lydimi gido susipažinsi-
te su Vietnamo sostine. „Kylančios saulės“ tiltu eisite 
į Ngok Son šventyklą, stūksančią garsiojo Hanojaus 
ežero saloje. Pagrindinis šventyklos eksponatas – mil-
žiniška vėžlio iškamša, sverianti daugiau nei 200 kilo-
gramų. Pietūs ekskursijos metu. Nakvynė viešbutyje 
Hanojuje.

 Hanojaus	kultūrinis	paveldas.	

2 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS (P, Pi, V)
Po pusryčių išvyksite į Ha Longo įlanką, kur 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 laikoma Vietnamo gamtos 
stebuklu ir yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą. Aplankysite Staigmenų urvą. Vakarienė ir na-
kvynė kruiziniame laive.

 Ha Longo	įlanka	ir	jos	salos	bei	salelės,	UNESCO	
objektas.

3 DIENA. HA LONGAS–HANOJUS (P, Pi)
Po pusryčių laive tęsite kruizą Ha Longo įlanka. 
Matysite perlų kultivavimo ūkį. Jei bus palankus oras, 
galėsite išsimaudyti viename iš puikių ežero paplūdi-
mių. Pakviesime jus dalyvauti vietnamietiško maisto 
gaminimo pamokoje laive. Papietausite laive ir būsite 
nuvežti į Hanojų. Nakvynė viešbutyje Hanojuje.

4 DIENA. HANOJUS–HO ČI MINIS (P, V)
Po pusryčių vyksite į Hanojaus oro uostą ir skrisi-
te į Ho Či Minį. Šis miestas stebina savo prancūziš-
ku išdėstymu: gatvės plačios ir, nors judėjimas labai 
intensyvus, čia jis gerokai tvarkingesnis nei kituo-
se Vietnamo miestuose. Rekomenduojame pasi-
grožėti miesto panorama iš finansinio dangoraižio 
„Bitexco“. Tai aukščiausias pastatas mieste, ketvirtas 
pagal aukštį Vietname ir 263-ias pasaulyje. Vakarienė. 
Nakvynė viešbutyje Ho Či Minyje.

 Ho Či Minis –	Prancūzijos	dvelksmas	Azijoje.

5 DIENA. HO ČI MINIS–KU ČI– 
HO ČI MINIS (P, Pi)
Po pusryčių jūsų lauks ekskursija po miestą. 
Apžiūrėsite centrinį paštą, projektuotą gerai pary-
žiečiams žinomo Gustave’o Eiffelio, matysite Dievo 
Motinos katedrą, Vienybės rūmus, karo muziejų. 
Vyksite į garsiuosius Ku Či tunelius. Pietūs. Nakvynė 
viešbutyje Ho Či Minyje.

 Legendinis daugiau nei 200 km tunelių tinklas.

6 DIENA. HO ČI MINIS–BEN ČĖ–KAN TO (P, Pi)
Po pusryčių keliausite į Ben Čė miestelį, esantį 
Mekongo deltoje. Vietinių gyvenimas Mekonge teka 
kitokia vaga, todėl jie sako, kad būtent čia reikia ieš-
koti tikrojo Vietnamo veido. Vyksite į Kan To miestą. 
Nakvynė viešbutyje Kan To.

 Mekongo delta –	dosniausia	Vietnamo	maitintoja.

7 DIENA. KAN TO–ČAU DOKAS (P, Pi)
Po pusryčių keliausite į prieplauką ir mėgausi-
tės ramiu plaukimu, apžiūrėsite Mekongo intakus. 
Pabandysite pereiti „beždžionių tiltą“, pastatytą vien 
iš bambukų. Aplankysite orchidėjų sodą. Pietūs. 
Apsilankysite Ča Su, pelkiniame mangrovių miške, 
paukščių draustinyje. Nakvynė viešbutyje Čau Doke.

	Ekologinis	paukščių	rojus –	Ča Su miškas.

8 DIENA. ČAU DOKAS–PNOMPENIS (P, Pi)
Ryte apsilankykite žvejų ūkyje ir etniniame kaimely-
je, kur žmonės gyvena ant aukštų medinių polių virš 
vandens įkurtuose nameliuose. Po pusryčių tęsite ke-
lią motorine valtimi į Pnompenį, Kambodžos sostinę. 
Pietūs Pnompenyje. Po pietų laisvas laikas. Nakvynė 
viešbutyje Pnompenyje.

9 DIENA. PNOMPENIS–SIEM REAPAS (P, Pi)
Po pusryčių apsilankysite Karalių rūmuose ir jų 
Sidabrinėje pagodoje. Po to vyksite į vietovę, vadi-
namą „Mirties laukais“. Alternatyva  – apsilankymas 
Pnomo šventykloje. Pietūs. Po pietų išvyksite į Siem 
Reapą. Nakvynė viešbutyje Siem Reape.

10 DIENA. SIEM REAPAS (P, Pi, V)
Po pusryčių apsilankysite senojoje Kambodžos sosti-
nėje Angkor Tome. Apžiūrėsite vieną gražiausių šven-
tyklų Ta Promą. Pietūs. Po pietų apžiūrėsite Angkoro 
architektūrinį kompleksą. Angkoro šventykla laiko-
ma garsiausiu hinduistų architektūros šedevru, har-
monijos ir simetrijos stebuklu. Vakarienė ir khmerų 
nacionalinis pramoginis renginys, kurio metu grožė-
sitės khmerų nacionaliniais šokiais. Nakvynė viešbu-
tyje Siem Reape. 

	Khmerų	civilizacijos	kulminacija	Angkoro 
šventykla, UNESCO objektas.

11 DIENA. SIEM REAPAS–ORO UOSTAS (P, Pi)
Po pusryčių apsilankysite Nacionaliniame muziejuje ir 
trumpai plauksite Tonle Sapo ežeru. Ežeras jungiasi 
su Mekongo upe. Liūčių sezonu Mekongo upė pakei-
čia tėkmės kryptį ir ežeras smarkiai ištvinsta. Tonle 
Sapas paskelbtas biosferos rezervatu. Po ekskursijos 
pietausite ir vyksite į oro uostą. 

Nuo 2 keliautojų

1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS– 
HANOJUS 
2 DIENA. HANOJUS (Pi)
Atskridę į Hanojų, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus. Lydimi gido susipažinsite su senuoju 
Hanojaus kvartalu ir 36 gildijos gatvėmis. Lankysitės 
pirmajame šalies universitete. Senamiestyje pasi-
važinėsite velorikšomis. Pietūs ekskursijos metu. 
Paragausite gatvės maisto, žinomo ir mėgstamo dau-
gelio keliautojų. Nakvynė viešbutyje Hanojuje.

 Šurmulingas ir jaukus Hanojaus senamiestis. 

3 DIENA. HANOJUS–HA LONGAS (P, Pi, V)
Po pusryčių keliausite į Ha Longo įlanką ir leisitės į 
kruizą. Ši vieta užima 1 500 kv. km plotą ir yra sudary-
ta iš daugiau kaip 3 tūkst. salelių bei uolų. Ha Longo 
įlanka įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 
Matysite perlų kultivavimo ūkį. Nepraleiskite maisto 
gaminimo pamokos laive. Vakarienė ir nakvynė kru-
iziniame laive.

 Ha Longo įlanka ir	jos	salos	bei	salelės,	UNESCO	
objektas.

4 DIENA. HA LONGAS–HANOJUS– 
LAOKAJUS (SAPA) (P, V)
Prieš pusryčius nepatingėkite atsikelti anksčiau ir 
skirti kelias minutes tai či sveikatingumo mankštai. 
Tęsite kruizą Ha Longo įlanka. Aplankysite Staigmenų 
urvą. Po kruizo vyksite į Hanojų. Apsilankysite unika-
liame vandens lėlių teatre. Pavakarieniausite ir nak-
tiniu traukiniu vyksite į Laokajų. Nakvynė traukinyje.

5 DIENA. SAPA (P, V) 
Anksti ryte atvyksite į Laokajaus traukinių stotį, už-
suksite į „Aristo“ viešbutį papusryčiauti ir pailsėti. Po 
to vyksite link Sapos. Bak Ha miestelyje apsilankysite 
turguje. Sekmadieniais čia suguža įvairių etninių tau-
telių žmonės. Apžiūrėsite Sapos miestelį ir apsigy-
vensite ekolodžijoje 18 km nuo Sapos. Kambariuose 
nėra televizorių, belaidžio interneto, svečių prašoma 
apriboti pagal galimybę elektros ir vandens vartojimą. 
Lodžijoje yra didelis baseinas su fantastišku vaizdu į 
Sapos slėnį. Vakarienė ir nakvynė lodžijoje Sapoje. 

 Autentiškų genčių,	įsikūrusių	kalnuose,	
margumynas.

6 DIENA. SAPA (P) 
Po pusryčių – 3 val. ekskursija pėsčiomis į Red Dao 
kaimelį, kuris yra slėnyje ir matomas iš lodžijos. Laisvu 
laiku galėsite pasivaikščioti arba pasivažinėti dvira-
čiais, yra galimybė nemokamu lodžijos autobusiuku 
nuvykti į Sapą. Nakvynė toje pačioje lodžijoje Sapoje.

 Ekolodžija kalnuose –	tausojamojo	turizmo	
Vietname pavyzdys. 

VIETNAMO  
AKVARELIŲ DĖLIONĖ
Vietnamas stebina, džiugina, vaišina, lepina, hipnotizuoja ir traukia. Šiaurės Vietnamo 
gamtos grožis ir Hanojaus „senamadiškumas“, kalnų regiono savitumas, centrinio 
Vietnamo žavesys, Pietų Vietnamo blizgesys ir Mekongo upės kultas – viskas yra nepa-
prastai įdomu ir egzotiška. 

Kelionė trunka 13 dienų13

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE:
• Du skirtingo charakterio Vietnamo 

didmiesčiai – Hanojus ir Ho Či Minis
• Gamtos stebuklas Ha Longo įlanka
• Kalnų magija Sapoje ir ekologiška lodžija
• Mekongo deltos gyvenimo ritmas
 
KELIONĖS DATOS: 
2019 m. balandžio 24–gegužės 6 d.;
2019 m. rugsėjo 11–23 d.

KELIONĖS KAINA 
1 299 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 1 nakvynė traukinyje (4 vietų kupė);
• 6 nakvynės 3  viešbučiuose pažintinio  

turo metu;
• 1 nakvynė 3  kruiziniame laive;
• 3 nakvynės 4  viešbutyje poilsio Hoi Ane 

metu;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

11 pusryčių, 4 pietūs, 5 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu; išskyrus kruizo po Ha Longą metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Hanojų ir atgal iš Ho Či Minio 

(nuo 750 EUR);
• vietinis skrydis Hanojus–Hujė,  

Da Nangas–Ho Či Minis (nuo 230 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 25 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

7 DIENA. SAPA–HANOJUS–HUJĖ (P, V) 
Po pusryčių autobusu vyksite į Hanojaus oro uostą ir 
skrisite į centrinį Vietnamą, Hujė miestą, kuris 1802–
1945 m. buvo Nguen dinastijos sostinė. Atskridę bū-
site pasitikti ir nuvežti į viešbutį. Vakarienė restorane. 
Nakvynė viešbutyje Hujė.

8 DIENA. HUJĖ–HOI ANAS (P, Pi) 
Po pusryčių leisitės į kruizą Huongo, dar kitaip vadina-
ma Kvapniąja, upe, kuri dalina miestą į dvi dalis – isto-
rinę ir šiuolaikinę. Upės pavadinimas kilo nuo to, kad 
rudenį į ją sukrenta aukščiau Hujės auginamų vais-
medžių žiedai ir suteikia malonų kvapą. Aplankysite 
Thien Mu pagodą ir daugiau sužinosite apie budiz-
mą Vietname. Pietūs restorane. Vakarop išvyksite į 
Hoi Aną, mažą tradicinį UNESCO saugomą centrinio 
Vietnamo miestelį. Nakvynė viešbutyje Hoi Ane.

	Ekstazė	akims –	kruizas	Kvapniąja upe.

9–10 DIENOS. HOI ANAS (P)
Pusryčiai. Poilsis prie jūros. 

11 DIENA. HOI ANAS–DA NANGAS– 
HO ČI MINIS (P, V)
Po pusryčių vyksite į Da Nango oro uostą ir skrisite 
į Ho Či Minį. Ekskursija po miestą. Apžiūrėsite cen-
trinį paštą, projektuotą gerai paryžiečiams žinomo 
Gustave’o Eiffelio, matysite Dievo Motinos katedrą, 
Vienybės rūmus. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Ho 
Či Minyje.

 Ho Či Minis –	Prancūzijos	dvelksmas	Azijoje.

12 DIENA. HO ČI MINIS–BEN ČĖ  
(MEKONGO DELTA)–HO ČI MINIS (P, Pi)
Po pusryčių keliausite į Ben Čė miestelį, esantį 
Mekongo deltoje. Vietinių gyvenimas Mekonge teka 
kitokia vaga, todėl jie sako, kad būtent čia reikia ieško-
ti tikrojo Vietnamo veido. Mėgstančiuosius išbandyti 
svetimų šalių patiekalus pradžiugins galimybė apsi-
lankyti idiliškame šeimos restoranėlyje. Pietūs resto-
rane. Po pietų – pasiplaukiojimas Ba Lai upe. Vakare 
Ho Či Minyje pasimėgausite pėdų masažu. Nakvynė 
viešbutyje Ho Či Minyje.

 Mekongo delta –	dosniausia	Vietnamo	maitintoja.

13 DIENA. HO ČI MINIS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą. Skrydis Ho Či Minis–
tarpinis oro uostas–Vilnius.

HANOJUS
HANOJUS

SAPA LAOKAJUS

HA LONGAS
HA LONGAS

HUJĖ

DA NANGAS

HOI ANAS

SIEM REAPAS

HO ČI MINIS HO ČI MINIS

BEN ČĖ BEN ČĖ

KU ČIČAU DOKAS

Pietų Kinijos 
įlanka

Pietų Kinijos 
įlanka
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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 Fan Tieto kurorte 

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. vasario 16–28 d.;
2019 m. kovo 2–14 d.;
2019 m. spalio 26–lapkričio 7 d.

KELIONĖS KAINA 
1 259 EUR + skrydis
(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; 
• 1 nakvynė 3  laive „Lavender Cruise“;
• 4 nakvynės 4  viešbutyje poilsio  

Fan Tiete metu; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių, 6 pietūs, 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos  

pažintinio turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Hanojų ir atgal iš Ho Či Minio 

(nuo 750 EUR);
• Vietnamo viza (nuo 25 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

VIETNAMAS. VISKAS, KĄ BŪTINA PAMATYTI 
Kol kas tai ta pati Azija, kurią nuo vaikystės norėjote pamatyti, – tad paskubėkite. Šilta 
jūra, baltas smėlis, Ha Longo pasaka, nesibaigiančios ryžių terasos, 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.

Kelionė trunka 13 dienų13

1 DIENA. VILNIUS–TARPINIS ORO UOSTAS– 
HANOJUS 
2 DIENA. HANOJUS 
Atskridę į Hanojų, sutvarkysite įvažiavimo į šalį forma-
lumus ir vyksite į Hanojaus centrą: lydimi gido susi-
pažinsite su gyvybe pulsuojančiu senuoju Hanojaus 
kvartalu ir 36 gildijos gatvėmis, pamatysite originalios 
architektūros Vienos kolonos šventyklą, kurios pa-
grindą sudaro vienintelė kolona, taip pat gražiausią 
Hanojuje Tran Quoc pagodą, Quan Thanh šventyklą. 
Lankysitės Literatūros šventykloje – senajame univer-
sitete. Pasivažinėsite tradiciniais vežimaičiais – velo-
rikšomis. Vėliau senoviniame teatre stebėsite nepa-
kartojamą lėlių spektaklį ant vandens. 

3 DIENA. HANOJUS–NIN BINIS (P, Pi)
Išvyksite į Nin Binio provincijoje esantį miestą 
Hoa Lu. Šis miestas X–XI  a. buvo Vietnamo sosti-
nė. Tradicinėmis šių kraštų valtelėmis sampanais, 
o po to laiveliu plauksite upe į Tam Koko nacionali-
nį parką, pajusite autentiško Vietnamo atmosferą. 
Pasieksite Bičdongą – vieną gražiausių Vietnamo olų. 
Aplankysite Thay Vi šventyklą, pastatytą dar XIII am-
žiuje.

 Stulbinanti Tam Koko parko gamta.

4 DIENA. NIN BINIS–HA LONGAS (P, Pi, V)
Leisitės į kruizą po Ha Longo įlanką, įtrauktą į UNESCO 
pasaulio paveldo bei Septynių naujųjų pasaulio gam-
tos stebuklų sąrašus. Grožėsitės pasakiškais vaizdais, 
matysite perlų kultivavimo ūkį. Vietnamietiško maisto 
gaminimo pamoka laive. Vakarienė ir nakvynė kruizi-
niame laive.

 Vietnamo rojus Ha Longo įlanka, UNESCO 
objektas.

5 DIENA. HA LONGAS–HANOJUS– 
HO ČI MINIS (P, Pi)
Tęsite kruizą Ha Longo įlanka. Aplankysite Sung Sot, 
arba Staigmenų, urvą, atrastą prancūzų keliautojų 
1901 metais. Jame per milijonus metų formuojantis 
stalaktitams ir stalagmitams išaugo tikri gamtos še-
devrai. Apie 12.30  val. iš uosto būsite nuvežti į oro 
uostą ir skrisite į Ho Či Minį. 

6 DIENA. HO ČI MINIS–MEKONGO DELTA– 
HO ČI MINIS (P, Pi) 
Vyksite į „Vietnamo Veneciją“  – Mekongo deltą. Tai 
didžiausia pasaulyje upės delta. Iš Mi To miestelio 
prieplaukos kokosų palmių paunksniais plauksite 
rankų darbo sampano valtimi į deltos salas, kur iš 
kokosų gaminami saldumynai ir įvairūs rankdarbiai. 
Arklio traukiamu vežimaičiu keliausite paskanauti ar-
batos su medumi ir vaisių vietinio ūkininko namuo-
se. Siūlome apsilankyti gyvačių fermoje, kur galima 
pamatyti įvairių, net nuodingų ir agresyvių, gyvačių 
(3–5 USD). 

	Didžiausia	pasaulyje	Mekongo delta.

7 DIENA. HO ČI MINIS–KU ČI TUNELIAI– 
HO ČI MINIS (P, Pi)
Vyksite į garsiuosius Ku Či tunelius ir sužinosite dau-
giau apie legendinę tunelių sistemą, kurią partiza-
nai naudojo per karą su amerikiečiais. Grįžę vyksite 
į ekskursiją po miestą: Gustave’o Eiffelio projektuo-
tas centrins paštas, Dievo Motinos katedra, Vienybės 
rūmai, Ben Thanh turgus, Dong Khoi gatvė (buv. Rue 
Katinat), dažnai minima Grahamo Greene’o romane 
„Tykusis amerikietis“. 

	Kelionė	į	kvapų	ir	skonio	pasaulį,	arba	
Vietnamiečių	virtuvės	paslaptys.

8 DIENA. HO ČI MINIS–FAN TIETAS (P, Pi)
Vyksite į Ho Či Minio kulinarijos meno centrą „Mai“ 
(Mai Home) supažinti su Vietnamo kulinarija ir jos pa-
slaptimis. Padedami gaminsite ir degustuosite savo 
pačių pagamintus tradicinius patiekalus. Gausite 
maisto ruošimo specialisto sertifikatą ir receptų kny-
gelę. Po pietų išvyksite į Fan Tieto kurortinę zoną ilsė-
tis prie vandenyno. 

9–11 DIENOS. FAN TIETAS (P)
Poilsis prie vandenyno. Nakvynės viešbutyje Mui Ne 
kurorte.

12 DIENA. FAN TIETAS–HO ČI MINIS (P)
Po vidurdienio išvyksite į Ho Či Minį. Laisvas laikas. 
Už papildomą mokestį siūlomas kruizas su vakariene 
(nuo 42 USD). 

13 DIENA. HO ČI MINIS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS 
Vyksite į oro uostą. Skrydis Ho Či Minis–tarpinis oro 
uostas–Vilnius.

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/pazintines-keliones/.Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/pazintines-keliones/.

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–DELIS 
2 DIENA. DELIS (P) 
Savarankiškai atskridę į Delį, sutvarkysite įvažiavi-
mo į šalį formalumus ir iš oro uosto su organizuotu 
transportu vyksite į viešbutį Delyje. Po trumpo poil-
sio ir pusryčių – ekskursija po Senąjį ir Naująjį Delį. 
Senajame Delyje stūkso Raudonasis fortas, įtrauktas 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Vakarą galėsite 
leisti Naujojo Delio širdyje verslo ir prekybos centre 
„Connaught Place“. Nakvynė viešbutyje Delyje.

 Senasis ir Naujasis Delis. Kutbo minaretas.

3 DIENA. DELIS–AGRA (P)
Papusryčiavę išvyksite į Agrą. Pakeliui aplankysite 
Sikandroje esantį Imperatoriaus Akbaro mauzolie-
jų. Apžiūrėsite Tadž Mahalą, kuriame susipynę per-
sų, indų, turkų ir islamo architektūros elementai. 
Garsiausia Tadž Mahalo vieta  – baltojo marmuro 
mauzoliejus. Mogolų imperatorius Džahanas jį pa-
statė kaip mauzoliejų savo žmonos Mumtaz Mahal 
garbei. Šio šedevro statybos užtruko apie 22 metus, 
jį statė 20 tūkst. žmonių. Vyksite į ekskursiją į Agros 
fortą. Forto, supamo 21 m aukščio sienos, perimetras 
lygus 2,4 km, jį puošia dveji – Delio ir Lahorės – vartai. 
Vakare rekomenduojame pasimėgauti muzikos ir šo-
kių spektakliu „Kalakriti“. Nakvynė viešbutyje Agroje.

	Du	UNESCO	objektai:	Tadž Mahalas ir Agros 
fortas. 

4 DIENA. AGRA–DŽAIPURAS (P)
Saulę pasitiksite prie Tadž Mahalo. Tiesiog būtų ne-
atleistina tekant saulei neaplankyti Tadž Mahalo. 
Grįšite į viešbutį papusryčiauti ir išvyksite į Džaipurą. 
Važiuodami aplankysite istorinį miestą Fotehpurą. 
Nakvynė viešbutyje Džaipure.

5 DIENA. DŽAIPURAS (P)
Po pusryčių  – visos dienos ekskursija po Džaipurą. 
Pirmasis objektas – XVI  a. Gintaro fortas. Su gintaru 
jis neturi nieko bendra, vietos kalba jis reiškia „dan-
gaus fortą“ ir labiausiai atitinka maharadžų Indijos 
vaizdinį, sukurtą Šachrazados pasakų. Džaipuro se-
namiestį garsina Vėjo rūmai. Vyksite ir į garsiausią se-
novės Indijos observatoriją, pasivažinėsite rikšomis 
Džaipuro senamiestyje. Vakare pasiteiraukite dėl ga-
limybės apsilankyti deivės Lakšmės Narajanos, arba 
Birla Mandiros, šventykloje ir dalyvauti religinėje ce-
remonijoje, pasivaikščioti senojo Džaipuro gatvėmis, 
užsukti į juvelyrinių dirbinių parduotuves. Nakvynė 
viešbutyje Džaipure.

 Džaipuras	ir	pasakiškasis	Gintaro fortas, 
UNESCO objektas.

INDIJA.  
AUKSINIS TRIKAMPIS SU POILSIU GOA
Magiškoje ir paslaptingoje Indijoje susipina romantika ir avantiūros, nerūpestingumas 
ir atsipalaidavimas, priverčiantys pasinerti į gyvenimo apmąstymus. Šioje šalyje įgytos 
žinios ir įspūdžiai praturtina kiekvieną asmenybę ir leidžia į save pažvelgti iš kitos pers-
pektyvos. Viešint Indijoje lengva pamiršti rūpesčius ir susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų 
svarbu norint atgauti vidinę harmoniją ir meilę sau. 

Kelionė trunka 11 dienų11

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE: 
• Indijos pasaka, keliaujant Auksinio trikampio 

maršrutu
• Chaotiškasis Delis, spalvingasis Džaipuras ir 

įspūdingasis Tadž Mahalas
• Ajurvedos terapijų ir pančakarmos centrai 

Goa
• Mėgavimasis saule paplūdimyje arba prie 

baseino

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. sausio 11–21, 21–31 d.;
2019 m. vasario 7–17, 14–24 d.;
2019 m. kovo 8–18, 14–24 d.;
2019 m. balandžio 6–16, 15–25 d.
Galimos ir kitos datos.

KELIONĖS KAINOS:
nuo 900 EUR + skrydis, 
kai vyksta 4–6 asmenys;
nuo 1 100 EUR + skrydis, 
kai vyksta 2 asmenys
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 6 nakvynės 4  viešbučiuose po Auksinį 

trikampį;
• 4 nakvynės 4  viešbutyje Goa  

(300 m iki paplūdimio),  
galime pasiūlyti ir kitus viešbučius;

• ekskursijos pagal programą; 
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių;
• angliškai arba rusiškai kalbančio gido 

paslaugos pažintinio turo po Auksinį trikampį 
metu;

• angliškai kalbančio gido paslaugos 
Mumbajuje arba už papildomą mokestį – 
rusiškai kalbančio gido paslaugos.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Delį iš Mumbajaus ir atgal 

(nuo 500 EUR);
• lėktuvo bilietai Džaipuras–Mumbajus–Goa–

Mumbajus (nuo 180 EUR);
• Indijos viza ir formalumų sutvarkymas 

elektroniniu būdu (nuo 50 EUR);
• įėjimo mokesčiai į lankytinus objektus – 

91 USD (mokama atvykus į Delį);
• * sausio–vasario mėnesiais gali būti 

priemoka už poilsio viešbutį  
(teirautis užsisakant);

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

6 DIENA. DŽAIPURAS–MUMBAJUS–GOA (P)
Rytinis skrydis per Mumbajų į Goa. Pervežimas į vieš-
butį Goa. Poilsis prie Indijos vandenyno. Nakvynė 
viešbutyje Goa. 

7–9 DIENOS. GOA (P)
Poilsis prie vandenyno. Susipažinkite su ajurvedos 
principais. Ši natūrali ir alternatyvi medicina padeda 
išlaikyti puikią sveikatą ir džiaugtis visaverčio gyveni-
mo malonumais. Nakvynės viešbutyje Goa.

10 DIENA. GOA–MUMBAJUS (P)
Po pusryčių būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui į 
Mumbajų. Atskridę su gidu vyksite į Mumbajaus eks-
kursiją. Mumbajus  – ne tik Indijos finansų sostinė, 
bet ir didžiausias kino industrijos centras  – Indijos 
Bolivudas. Lankysitės šurmulingoje „Marine Drive“ 
pakrantėje, dar žinomoje kaip „Karalienės vėrinys“, 
užsuksite prie Mumbajaus simbolio Indijos vartų ir 
unikalios „Dhobi Ghat“ skalbyklos po atviru dangumi. 
Važiuodami matysite gotikinio stiliaus Aukščiausiojo 
Teismo rūmus, universitetą, Laikrodžio bokštą, įman-
trią Viktorijos stotį, spalvingą turgų, keliausite į M. 
Ghandi memorialą. Nakvynė viešbutyje Mumbajuje. 
Alternatyva: Mumbajaus Dharavi lūšnynų turas. 

	Bombėjus –	praeitis,	Mumbajus –	tai,	kas	dabar...

11 DIENA. MUMBAJUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS
Ankstyvą rytmetį (priklausys nuo įsigyto lėktuvo bilie-
to) vyksite į oro uostą. Skrydis Mumbajus–tarpinis oro 
uostas–Vilnius.

KELIONĖJE:
• Pietų Indijos šventyklos ir vienuolynai
• Kvapios indų virtuvės paslaptys
• Poilsis prie vandenyno Marario paplūdimyje
• Pažintis su gyvenimo mokslu ajurveda

KELIONĖS DATA
2019 m. lapkričio 9–25 d.

KELIONĖS KAINA 
2 149 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 15 nakvynių 4  viešbučiuose, įskaitant 

nakvynę laive;
• ekskursijos pagal programą;
•  maitinimas pagal programą:  

15 pusryčių, 2 pietūs ir 14 vakarienių, 
įskaitant laive ant vandens;

• angliškai kalbančių gidų paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Indiją ir atgal, perskridimas 

Kočis–Mumbajus (nuo 700 EUR);
• Indijos viza ir formalumų sutvarkymas 

elektroniniu būdu (nuo 50 EUR) arba 
savarankiška registracija vizai gauti atvykus 
internete;

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

INDIJA.  
PIETŲ INDIJOS SLĖPINIAI
Pietų Indija, kupina žavesio ir paslaptingumo, stebina kultūrinio ir istorinio paveldo gau-
sa. Ji idealiai tinka keliautojams, pirmą kartą atvykusiems į šią šalį, o čia įgyta patirtis ir 
įspūdžiai praturtins jus ir privers širdyje pajusti Indijos dvelksmą...

Kelionė trunka 17 dienų17

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–ČENAJUS 
2 DIENA. ČENAJUS–MAHABALIPURAMAS (P, V)
Atskridus į Čenajų, nakvynė viešbutyje. Ryte ekskursija 
po Čenajų. Po ekskursijos išvyksite į Mahabalipuramą. 
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Mahabalipurame.

 Čenajus –	seniausios	pasaulyje	civilizacijos	
gimtinė.	

3 DIENA. MAHABALIPURAMAS (P, V) 
Mahabalipuramas – į UNESCO pasaulio paveldo są-
rašą įtrauktas miestas. Išvyka dviračiais. Lankysite 
Kranto šventyklą. Apžiūrėsite gigantiškus reljefus. 
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Mahabalipurame.

 Mahabalipuramas –	40	įvairiausių	monumentų	
bei	šventyklų.

4 DIENA. MAHABALIPURAMAS–PUDUČERIS 
(P, V)
Po pusryčių keliausite į buvusią prancūzų kolo-
niją Pudučerį. Aplankysite Aurovilį. Lankysitės Sri 
Aurobindo ašrame. Laisvu laiku galėsite pasivažinėti 
rikša. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Pudučeryje.

	Rafinuotas	Pudučeris,	vadinamas	Prancūzijos	
Rivjera Rytuose.

5 DIENA. PUDUČERIS–KUMBAKONAMAS (P, V) 
Keliausite į piligriminę gyvenvietę Kumbakonamą, 
aplankysite Darasuramą ir Airatesvaros šventyklą. 
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Kumbakoname.

	Piligrimų	miestas	Kumbakonamas ir UNESCO 
objektas Airatesvaros šventykla.

6 DIENA. KUMBAKONAMAS– 
TANDŽAVŪRAS (P, V) 
Po pusryčių pasivažinėsite vežimaičiais. Vyksite į 
Tandžavūrą. Lankysitės vienoje didžiausių Azijoje 
Saraswathi Mahal bibliotekoje. Vakarienė. Nakvynė 
viešbutyje Tandžavūre.

 Tandžavūras –	senoji	Pietų	Indijos	sostinė	ir	
Brihadisvaros	šventykla.

7 DIENA. TANDŽAVŪRAS–TIRUČIRAPALIS–
ČETINADAS (P, V) 
Po pusryčių aplankysite vietinę mokyklą ir keliausi-
te į Tiručirapalį. Vyksite į Uolėtąjį fortą. Aplankysite 
Četinado rūmus, Tirumayamo fortą, muziejų, turgų. 
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje Četinade.

	Buvusi	sostinė	Tiručirapalis, Uolėtasis fortas ir 
šilko sariai.

8 DIENA. ČETINADAS–MADURAJUS (P, V) 
Po pusryčių išvyksite į Madurajų. Aplankysite Minakši 
šventyklą, valdovų rūmus. Vakarienė. Nakvynė vieš-
butyje Madurajuje.

 Didinga Minakši	(žuviaakės)	šventykla.

9 DIENA. MADURAJUS–PERIJARAS (P, V)
Papusryčiausite ir vyksite į Perijaro nacionalinį parką. 
Iškylausite po Perijaro tvenkinį, vakare būsite pakvies-
ti į maisto gaminimo pamoką. Vakarienė. Nakvynė 
viešbutyje Perijare.

	Puikūs	Perijaro vaizdai ir regioninės virtuvės 
paslaptys. 

10 DIENA. PERIJARAS (P, Pi, V)
Po pusryčių vyksite į dramblių stovyklavietę ir pries-
konių plantaciją. Pietausite su plantacijos savinin-
ko šeima. Grįžę į viešbutį, pasimokysite dėvėti sarį. 
Vakare stebėsite kovos meno spektaklį. Vakarienė ir 
nakvynė viešbutyje.

	 Indiški	prieskoniai	ir	jų	galios,	sario	dėvėjimo	
subtilybės.	

11 DIENA. PERIJARAS–ALAPURA (P, Pi, V) 
Ankstyvą rytą pradėsite jogos pamoka. Pusryčiai. 
Įsikursite savo laikinuose namuose ir transporto prie-
monėje – name ant vandens! Nakvynė laive. 

 Jogos pamoka ir poilsis name ant vandens 
Keralos	užutekiuose.

12 DIENA. ALAPURA–KOČIS (P, Pi)
Po pusryčių vyksite į Kočį. Aplankysite Santa Kruzo 
katedrą baziliką. Susipažinsite su unikaliu žvejybos 
būdu. Jei liks laiko, lankysitės Kočio kolonijinio stiliaus 
senamiestyje.

13 DIENA. KOČIS–MARARIS (P, V)
Papusryčiavę, išvyksite į Mararį – ramų Keralos kuror-
tinį kaimelį. Mėgausitės saulės voniomis, jūros ban-
gomis ir ajurvediniais masažais. Nakvynė viešbutyje 
Mararyje.

	Saulės	vonios	ir	Arabijos jūros bangos.

14 DIENA. MARARIS (P, V)
Mėgausitės laisvu laiku, saulės voniomis, masažais. 
Gido paslaugos nebus teikiamos.

 Ajurveda –	tradicinė	Indijos	medicina.

15 DIENA. MARARIS–KOČIS–MUMBAJUS (P)
Po ankstyvų pusryčių vyksite į Kočį ir skrisite į 
Mumbajų. Nakvynė viešbutyje Mumbajuje.

16 DIENA. MUMBAJUS (P)
Mumbajus – ne tik Indijos finansų sostinė, bet ir di-
džiausias kino industrijos centras – Indijos Bolivudas. 
Po pusryčių laivu vyksite į UNESCO saugomą 
Dramblio salą. Vakare vyksite į Mumbajaus oro uostą.

	Bombėjus –	praeitis,	Mumbajus –	tai,	kas	dabar...

17 DIENA. MUMBAJUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS
Skrydis Mumbajus–tarpinis oro uostas–Vilnius.

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 14 keliautojų
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KOLOMBAS

MATALĖ
KANDIS

JALA

GALĖ

NUVARA ELIJA

ELA

NEGOMBAS

HABARANA

SIGIRIJADAMBULA

1 DIENA. KOLOMBAS–NEGOMBAS 
Atskridę į Kolombą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus ir vyksite į Negombą, garsėjantį jūrų gėry-
bių patiekalais. Pasivaikščiosite miesteliu jau tapusio 
žvejų kaimelio gatvėmis, pasimėgausite poilsiu prie 
vandenyno.

2 DIENA. NEGOMBAS–HABARANA– 
DAMBULA (P, Pi, V)
Po pusryčių apsilankysite Habaranos kaimelyje. 
Laiveliu plauksite po ežerą Hiriwadunna, iš kurio atsi-
veria nuostabūs vaizdai. Pasivaikščiosite po ryžių lau-
kus, įkopsite į namelį medyje, kuriame miega piemuo, 
saugantis pasėlius nuo laukinių gyvūnų. Daržovių lys-
vėse pamatysite, ką augina vietos ūkininkai, o užsukę 
pas vietinius į namus pasivaišinsite tradiciniais pietu-
mis. Stebėsite, kaip kokosų lapais dengiamas stogas, 
kaip rūšiuojami ryžiai. Aplankysite Dambulą ir pen-
kias uolose iškaltas šventyklas. Tai įspūdingos budis-
tų 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 laipte-
lių, baseinų ir kvapą gniaužianti panorama užkopus. 
Vėliau džipais leisitės į Minerijos nacionalinį parką. 
Čia galima sutikti dramblių, buivolų, elnių ir krokodilų, 
leopardų, daugiau nei 160 rūšių paukščių, 78 rūšių 
drugelių. 

 UNESCO objektas Sigirijos kalnų	tvirtovė.

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 pa-
sivažinėti tuktukais. Brangakmenių muziejuje sužino-
site, kiek ir kokių brangiųjų akmenų randama saloje. 
Vakare vyks pramoginis renginys su nacionaliniais šo-
kiais. 

	Vietinių	brangakmenių	įvairovė.	

5 DIENA. KANDIS–NUVARA ELIJA (P, V)
Po pusryčių aplankysite vieną svarbiausių Šri Lankos 
religinių objektų – Budos danties šventyklą. Prie įėji-
mo būtinai nusipirkite gėlių ir, jas padėję švenčiau-
sioje vietoje, palinkėkite sėkmės sau ir artimiesiems. 

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... 

Kelionė trunka 13 dienų13

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 10 keliautojų

KELIONĖJE:
• Habaranos kaimelio gyventojų kasdienybė
• Minerijos nacionalinio parko gyventojai: 

drambliai, elniai, buivolai
• Darbas arbatmedžių plantacijoje
• Poilsis smėlio paplūdimiuose

KELIONĖS DATOS:
2019 m. kovo 5–17 d.;
2019 m. spalio 8–20 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 280 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 12 nakvynių 3–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

11 pusryčių, 2 pietūs, 11 vakarienių;
• angliškai arba rusiškai kalbančio gido 

paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Šri Lanką ir atgal  

(nuo 690 EUR);
• Šri Lankos viza (35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Vėliau kilsite aukštyn, kol pajusite arbatos kvapą. 
Rambodos arbatmedžių plantacijoje gausite krepšelį, 
kurį turėsite pripildyti nuskintais arbatmedžių lapais. 
Sužinosite, kaip ir kokie lapeliai skinami, kiek per die-
ną jų turi priskinti vietiniai. Po šios pamokos apžiūrė-
site 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 eks-
kursiją po Elą, pamatysite mažąjį Adomo kalną, devy-
nių arkų tiltą. Ela  – viena gražiausių Šri Lankos vie-
tovių, kur kalnai nukloti smaragdine žaluma. Paskui 
keliausite link Velavajos.

	Devynių	arkų	tiltas.

7 DIENA. VELAVAJA–JALA (P, Pi, V)
Po pusryčių vyksite į Velavajos kaimelį, kurį pasiek-
site ryžių ir daržovių laukais. Išvysite tradicinius dar-
žovių laukus, vietinių žmonių gyvenimą, tradicijas. 
Apsilankysite autentiškuose namuose, čia papietau-
site ir paskanausite arbatos su vietiniais saldumynais. 
Vėliau apžiūrėsite gražųjį kaskadinį krioklį – tai idea-
lus pabėgimas nuo kasdienybės, klausantis vandens 
šniokštimo. Pasigrožėję apylinkėmis, leisitės link Jalos 
nacionalinio parko.

	Vietinių	žmonių	svetingumas.

8 DIENA. JALA–GALĖ– 
POILSIO VIEŠBUTIS (P, V)
Anksti ryte visureigiais vyksite į safarį po Jalos nacio-
nalinį parką, 300  km nutolusį nuo Šri Lankos sosti-
nės Kolombo. Į nacionalinį parką ši vietovė buvo 
performuota 1938 metais. Tai pats žinomiausias ir 
geriausiai išplėtotas salos nacionalinis parkas, kuria-
me galima stebėti laukinius paukščius ir gyvūnus, vie-
ni jų – gražuoliai flamingai. Šiame parke išvysite, jei 
pasiseks, ir laukinių buivolų bei dramblių. Vėliau iš-
vyksite į Galę – patį seniausią Šri Lankos uostą, kuris 
iki pastatant Kolombo uostą buvo ir pats svarbiau-
sias. Miestas dar garsėja savo nėriniais, juodmedžių 
drožiniais ir brangakmenių pjaustymu bei poliravimu. 
Vėliau būsite nuvežti į viešbutį prie Indijos vandenyno 
ir mėgausitės poilsiu.

	Laukiniai	žvėrys	Jalos	nacionaliniame	parke.

9–12 DIENOS. POILSIS (P, V)
Poilsis prie Indijos vandenyno.

13 DIENA. KOLOMBAS 
Vyksite į oro uostą skrydžiui į Lietuvą.

KELIONĖJE: 
• Himalajų kalnų šalis Nepalas
• Tolerancijos pamokos Nepalo sostinėje 

Katmandu

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. kovo 5–13 d.;
2019 m. balandžio 16–24 d.;
2019 m. spalio 15–23 d.;
2019 m. lapkričio 5–13 d.

KELIONĖS KAINOS:
nuo 1 059 EUR + skrydis,  
kai vyksta 6 asmenys,
nuo 1 159 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys,
nuo 1 259 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 7 nakvynės 4  viešbučiuose bei lodžijose;
• ekskursijos pagal programą; 
• lėktuvo bilietas Pokara–Katmandu;
• maitinimas pagal programą:  

7 pusryčiai, 5 pietūs, 7 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Katmandu ir atgal  

(nuo 760 EUR);
• Nepalo viza (mokama oro uoste,  

apie 35 USD, reikalinga 1 spalvota 
nuotrauka);

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

NEPALAS. HARMONIJOS BEIEŠKANT
Pasaulio stogu vadinamas Nepalas  – vienintelė pasaulyje hinduistų karalystė, gimtoji 
Budos šalis. Kiekvieną keliautoją ji užburia vis kitaip: aukščiausi kalnai, sraunios upės, 
egzotiški gyvūnai, kaimeliai ir šventyklos. Bet svarbiausia šioje kelionėje – gebėjimas iš-
gydyti ir nuraminti sielą, atrasti vidinę harmoniją. Kelionė trunka 9 dienas9

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–KATMANDU 
2 DIENA. KATMANDU (V)
Atskridę į Katmandu, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus ir vyksite į viešbutį. Pasaulio stogu ši šalis va-
dinama ne veltui – aštuonios iš dešimties aukščiausių 
pasaulio viršūnių yra būtent čia! Katmandu – Nepalo 
sostinė ir didžiausias miestas, įsikūręs Himalajų tar-
pukalnės slėnyje, prie Bagmatės upės. Jame yra net 
septyni UNESCO saugomi objektai: aikštės, šventy-
klos, stupos. Nakvynė viešbutyje Katmandu. 

3 DIENA. KATMANDU (P, Pi, V)
Po pusryčių vyksite į visos dienos ekskursiją po 
Katmandu. Pasigrožėsite centrine senamiesčio 
Durbaro aikšte, apžiūrėsite vieną seniausių stupų – 
Swayambhunath, dar žinomą kaip Beždžionės šven-
tyklą. Stupa geriausiai atspindi budistų ir hinduistų 
religijų harmoniją Nepale. Iš šios vietos atsiveria ne-
pakartojamas vaizdas į Katmandu slėnį. Vėliau lanky-
sitės Patano mieste, pamatysite stupą Boudhanath. 
Tai viena didžiausių stupų pasaulyje, labai svarbi pili-
grimams. Taip pat lankysite Pašupačio šventyklą, kuri 
yra viena švenčiausių hinduistų šventyklų. Turėsite 
galimybę apsilankyti budistų vienuolyne. Nakvynė 
viešbutyje Katmandu. 

4 DIENA. KATMANDU–ČITVANAS (P, Pi, V)
Papusryčiavę vyksite į Čitvaną. Karališkasis Čitvano 
nacionalinis parkas įkurtas Nepalo pietinėje dalyje, 
prie Indijos sienos. Šiame beveik 1  000  kv.  km lau-
kinės gamtos rojuje saugomi šarvuotieji raganosiai. 
Parką sudaro Sivaliko kalnagūbris, Gango upės že-
mumos, pelkynai. Po parką rengiamos įspūdingos 
ekskursijos. Gamtos mėgėjai leidžiasi į kelionę po 
džiungles stebėti raganosių ir kitų gyvūnų – leopardų, 
tigrų. Raptės upėje ir jos intakuose knibždėte knibžda 
krokodilų. Nakvynė viešbutyje Čitvane.

5 DIENA. ČITVANAS (P, Pi, V)
Papusryčiavę vyksite į džiungles. Aplankysite kroko-
dilų rezervatą, leisitės į džiunglių safarį. Vakare galė-
site pasisvečiuoti kaimelyje Tharu ir dalyvauti tradici-
nės muzikos bei šokių vakarėlyje. Nakvynė viešbutyje 
Čitvane.

6 DIENA. ČITVANAS–POKARA (P, Pi, V)
Po pusryčių vyksite į rytinį safarį ir išvyksite į Pokarą. 
Katmandu vadinamas Nepalo kultūros sostine, o 
Pokara  – nuotykių centru. Šis miestas garsėja uni-
kaliu kraštovaizdžiu, kurį užpildo ežerų ir kalnų hori-
zontai, čia prasideda ir baigiasi visos Himalajų kalnų 
užkariautojų ekspedicijos ar sudėtingesni žygiai pės-
čiomis. Nakvynė viešbutyje Pokaroje.

7 DIENA. POKARA (P, Pi, V)
Anksti ryte vyksite pasigrožėti saulėtekiu ir nuosta-
baus grožio Himalajų panorama. Po pusryčių leisi-

tės į pusės dienos ekskursiją po Pokarą. Pirmiausia 
aplankysite Daviso krioklį, tada keliausite prie 
Mahendra urvo, vadinamo Pokaros gamtos stebu-
klu. Vaikštinėdami po senąjį tradicinį ir labai spalvin-
gą Pokaros turgų turėsite galimybę pamatyti įvairių 
gaminių, atspindinčių šalies etninių grupių skirtumus. 
Plaukiosite valtimi Pevos ežere – antrame pagal dydį 
Nepale. Nakvynė viešbutyje Pokaroje.

8 DIENA. POKARA–SARANGOTAS–
KATMANDU (P, Pi, V)
Anksti ryte vyksite į Sarangoto apžvalgos aikštelę pa-
sigrožėti saulėtekiu ir nuostabaus grožio Himalajų 
panorama su Anapurnos viršukalnės ir aplinkinių kai-
melių vaizdais. Po pietų skrydis į Katmandu. Atvykę 
ilsėsitės viešbutyje, smagiai leisite laiką bare su gyva 
muzika arba derėsitės su suvenyrų pardavėjais 
Thamelio aikštėje. Čia galima įsigyti pačių įvairiausių 
lauktuvių. Dauguma manančiųjų, kad važiuoja kop-
ti į kalnus arba studijuoti vietinių religijų, tradicijų ir 
architektūros, neišvengiamai atranda ką nors malo-
naus ir materialiame pasaulyje. „Gražu ir pigu!“ – dar 
viena Nepalo svečių mantra, nors tikrai nepagrindi-
nė... Nakvynė viešbutyje Katmandu.

9 DIENA. KATMANDU– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
Vyksite į oro uostą. Skrydis Katmandu–tarpinis oro 
uostas–Vilnius.

Nuo 2 keliautojų

POKARA

ČITVANAS

SARANGOTAS

KATMANDU
Bengalijos 

įlanka

Arabijos 
jūra
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KELIONĖJE:
• Karaliaus garbei pastatyta Liūto uola Sigirijoje
• Aromatais svaiginantis Matalės prieskonių 

sodas 
• Harmonija ir ramybė arbatžolių laukuose

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 385 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys;  
nuo 439 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 5 nakvynės 3  viešbučiuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

5 pusryčiai, 5 vakarienės;
• angliškai kalbančio vairuotojo ir gido 

paslaugos pažintinio turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Šri Lanką ir atgal  

(nuo 520 EUR);
• Šri Lankos viza (nuo 35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

SPALVINGOJI ŠRI LANKA   
Šri Lanka – tai sala Indijos vandenyne, dėl kontūrų vadinama „Indijos ašara“. Egzotiška 
gamta, vešli atogrąžų augalija, nacionaliniai parkai, arbatmedžių plantacijos, 2,5 tūkst. 
metų civilizacijų paminklai – abejingas nelieka nė vienas. Pasinerkite į iššūkių ir aroma-
tų kupiną kelionę po vieną gražiausių Žemės kampelių. Kelionė trunka 6 dienas6

1 DIENA. KOLOMBAS–NEGOMBAS (V)
Savarankiškai atvyksite į Kolombą, būsite pasitikti ir 
nuvežti į viešbutį Negombe. 

2 DIENA. NEGOMBAS–PINAVELA– 
DAMBULA (P, V) 
Po ankstyvų pusryčių vyksite į drambliukų našlaičių 
prieglaudą Pinaveloje. Galėsite stebėti, kaip lauki-
nės gamtos apsaugos darbuotojai rūpinasi mažai-
siais našlaičiais, juos maitina, treniruoja, maudo greta 
esančioje upėje. Pakeliui aplankysite Dambulą ir pen-
kias uolose iškaltas šventyklas. Tai įspūdingos budis-
tų 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 kal-
nų tvirtovę, į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 
įtrauktą architektūros paminklą Liūto uolą, pastaty-
tą 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 te-
rapijos priemonių. Lankysitės batikos manufaktūro-
je, stebėsite, kaip medžiagoje gimsta nepakartojami 
ornamentai, galėsite įsigyti puikių batikos dirbinių. 
Vakarop atvyksite į Kandį. Čia galėsite pasilinksmin-
ti pramoginiame renginyje su nacionaliniais šokiais. 

4 DIENA. KANDIS–PERADENIJA– 
NUVARA ELIJA (P, V) 
Po pusryčių vyksite į vieną švenčiausių budistų vie-
tų – Budos danties šventyklą (Dalada Maligawa). Prie 
įėjimo būtinai nusipirkite gėlių ir, jas padėję švenčiau-
sioje vietoje, palinkėkite sėkmės sau ir artimiesiems. 
Aplankysite karališkuosius Peradenijos botanikos so-
dus. Važiuosite į Nuvarą Eliją, Ceilono širdį. Pakeliui 
aukštai kalnuose atsivers nuostabi arbatmedžių 
plantacijų panorama. Arbatos fabrike stebėsite, kaip 
sudėtingai perdirbama arbata, paskanausite ir įsigysi-
te tikrosios Ceilono arbatos. 

5 DIENA. NUVARA ELIJA–KOLOMBAS (P, V)
Po pusryčių apžiūrėsite Mažąja Anglija vadinamą 
Nuvara Elijos miestelį. Vėliau vyksite į ekskursiją po 
Kolombą – dabartinę Šri Lankos sostinę, savitos ar-
chitektūros miestą. Matysite šimtametį bokšto lai-
krodį, kolonijinių laikų britų statinių, hinduistų 
šventyklą, seniausią bažnyčią mieste Wolvendaal, pa-
statytą dar olandų, Avukanos Budos statulos kopiją, 
Nepriklausomybės aikštę. Vėliau turėsite galimybę 
įsigyti lauktuvių Šri Lankos keramikos centre, preky-
bos pasaže. Nakvynė viešbutyje Kolombe. 

6 DIENA. KOLOMBAS (P)
Būsite nuvežti į oro uostą skrydžiui. 

GALIMAS KELIONĖS PRATĘSIMAS

Nuo 2 keliautojų
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RYTŲ 
AZIJA
JAPONIJA
KINIJA
TIBETAS

1 DIENA. TOKIJAS
Atskridus į Tokiją, ekskursija po Japonijos sostinę. 
Aplankysite seniausią budistų šventyklą Asakusa 
Kanon su auksine gailestingumo deivės statula, pa-
sivaikščiosite senąja Nakamise prekybos gatvele ir po 
imperatoriškąjį pilies sodą. Užsuksite į 332 m aukščio 
Tokijo bokštą – antrą pagal aukštį pastatą Japonijoje. 
Iš observatorijos matysite nepakartojamą panorami-
nį Tokijo vaizdą.

 Tokijas –	fantastiška	pažintis	su	megapoliu.	

2 DIENA. TOKIJAS–NIKAS–TOKIJAS (P)
Leisitės į ekskursiją po Niką. Aplankysite į UNESCO 
paveldo sąrašą įtrauktą Tosho-gu šventyklų kom-
pleksą, skirtą garsiajam Tokugavai. Komplekso ak-
centas  – ant apipavidalintų arklidžių pavaizduotos 
trys garsiosios beždžionės. Nike gausu piligriminių 
takelių, giraičių ir krioklių. Grožėsitės vienu įspūdin-
giausių Japonijoje 100  m aukščio Kegono kriokliu ir 
Čiūdzendžio ežeru.

 Niko nacionalinis parkas	su	puošniausiomis	
šventyklomis.

3 DIENA. TOKIJAS–HAKONĖ– 
FUDŽIO KALNAS–MACUMOTAS (P, V)
Vyksite link Hakonės į Owakudani geizerių slėnį. Tai 
aktyvi vulkaninė zona, kurioje galima pasimėgau-
ti karštosiomis versmėmis. Leisitės prie aukščiausio 
Japonijos kalno – Fudžio, supamo penkių Fudžio eže-
rų. Šis ugnikalnis laikomas Japonijos simboliu ir siekia 
net 3 776 metrus. Vėliau keliausite į Macumotą.

 Japonijos simbolis Fudžio kalnas	ir	karštosios	
versmės.

NEĮTIKĖTINA JAPONIJA 
Greitieji traukiniai, aukštosios technologijos, nesustabdomas didmiesčių ritmas ir visai 
šalia – senovinės šventyklos, Rytų išmintis, magiška gamta... Prisijunkite prie mūsų gru-
pės ir pabandykite įminti Tekančios Saulės šalies paslaptis!

Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 6 keliautojų

KELIONĖJE:
• Tokijas – nuolatinio atsinaujinimo ir 

naujausių išradimų miestas
• Senoji Japonijos kultūros sostinė Kiotas
• Samurajų tradicijos ir garbė
• Japoniškieji sodai ir arbatos ceremonija

KELIONĖS DATOS:
2019 m. kovo 24–31 d.*;
2019 m. kovo 31–balandžio 7 d.*;
2019 m. balandžio 14–21, 21–28 d.;
2019 m. gegužės 12–19, 19–26 d.;
2019 m. gegužės 26–birželio 2 d.; 
2019 m. rugsėjo 1–7 d.;
2019 m. rugsėjo 29–spalio 6 d.;
2019 m. spalio 14–21, 20–27 d.;
2019 m. lapkričio 10–17*, 17–24 d.*

KELIONĖS KAINOS:
nuo 2 150 EUR + skrydis, 
nuo 2 200 EUR* + skrydis 
(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, 1 vakarienė;
• angliškai kalbančio gido paslaugos;
• vairuotojo paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Tokiją ir atgal iš Osakos;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

4 DIENA. MACUMOTAS–TAKAJAMA–
ŠIRAKAVA–KANADZAVA (P)
Apžiūrėsite tradicinį japonų miestą Takajamą su ža-
vingu senamiesčiu. Miestą supa kalnai, pro jį teka 
upė, gausu šventyklų ir puikiai išlikusių senovinių 
kvartalų. Užsuksite į Širakavos kaimą, garsėjantį gas-
čio dzukuri architektūros stiliaus namais, įtrauktais į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Apsilankysite pre-
fektūros sostinėje Kanadzavoje su išsaugotu kultūri-
niu paveldu.

 Senoviniai Japonijos kultūros centrai. 

5 DIENA. KANADZAVA–KIOTAS (P)
Apžiūrėsite senovės karių samurajų kvartalą 
Nagamači prie Kanadzavos pilies ir japoniškuosius 
Kenroku sodus, laikomus vienais iš trijų gražiausių 
šalies sodų. Vėliau arbatos namų kvartale susipa-
žinsite su tik Japonijai būdinga realija  – geišomis. 
Kanadzavoje veikia žinomas geišų kvartalas Higaši 
Čajagai, kur čaja (chaya – arbatos namelis) tipo resto-
ranuose svečius linksmina šios nuostabios moterys. 
Vėliau vyksite į Kiotą.

	 Japoniškųjų	Kenroku	sodų	paslaptys	ir	
samurajai –	karių	pareigos	ir	garbės	etalonas.

6 DIENA. KIOTAS (P)
Kioto senamiestis 1994  m. įtrauktas į UNESCO pa-
saulio paveldo sąrašą. Apžiūrėsite dzenbudizmo 
šventyklą Kinkakudžį, dar vadinamą Auksiniu pavil-
jonu, apsilankysite Nishijin tekstilės centre, kur pa-
simėgausite autentišku kimono reginiu. Užsuksite 
į Kiyomizu (Tyrojo vandens) šventyklą su šventuoju 
Budos akmeniu. Vėliau vyks autentiška arbatos gė-
rimo ceremonija, lankysitės svarbioje šintoistų šven-
tykloje Fushimi Inari, galėsite pasivaikščioti po Giono 
geišų kvartalą, kuriame yra seniausias Japonijoje ka-
bukio teatras ir buvo filmuojama „Geišos išpažintis“. 
Vakare siūloma pasimėgauti „Gion Corner“ programa 
(už papildomą mokestį).

 Auksinis Kinkakudžio	paviljonas	ir	tradicinė	
arbatos	gėrimo	ceremonija.

7 DIENA. KIOTAS–NARA–OSAKA (P)
Važiuosite į pirmąją Japonijos sostinę Narą. 
Apžiūrėsite Todajo, Kasugos ir Kakufudži šventyklas, 
nacionalinį muziejų, o Naros parke išvysite daugybę 
elnių. Horiū šventykla – viena seniausių šalies šven-
tyklų, įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Po 
ekskursijos važiuosite į Osaką – trečią pagal dydį ir an-
trą pagal svarbą Japonijos miestą. Pagrindinė miesto 
pilis yra gynybinis statinys, kurio kompleksą sudaro 
tvirtovė, bokštai, vartai, kalvos ir įstabios akmeninės 
sienos. Taip pat galėsite apžiūrėti Nišinomaru sodus, 
kuriuose auga 600 sakurų. 

 Naros šventyklų	globojami	šventieji	elniai.	
8 DIENA. OSAKA–VILNIUS (P)
Papusryčiavę vyksite į Osakos oro uostą. Skrydis 
Osaka–Vilnius.

KIOTAS
NARAOSAKA HAKONĖ

FUDŽIO
KALNAS

MACUMOTAS

ŠIRAKAVA
TAKAJAMA

KANADZAVA

TOKIJAS

NIKAS

Japonijos 
jūra

Ramusis 
vandenynas
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KELIONĖJE: 
• Seniausia ir geriausiai iki šių laikų išlikusi 

civilizacija
• Didžioji kinų siena – vienas didžiausių statinių 

žmonijos istorijoje
• Terakotinė armija – įstabus pasaulio 

stebuklas
• Meno kūriniais paryškintas įspūdingas 

kraštovaizdis
• Aštuoni UNESCO saugomi objektai

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. balandžio 13–23 d.
2019 m. rugsėjo 17–27 d.

KELIONĖS KAINA 
1 299 EUR + skrydis
(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 545 EUR);
• Kinijos viza ir formalumų sutvarkymas  

(apie 75 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KINIJA. AUKSINIAI KINIJOS PUSLAPIAI
Kai beveik prieš 700 metų Marco Polo nustebusiems europiečiams pirmą kartą pasakojo 
apie Vidurio karalystėje praleistus 16 metų, Vakarų pasauliui Kinija buvo didžiausios eg-
zotikos sinonimas. Dabar apie Kiniją sakoma: „Miegantis milžinas pabudo.“ Tai greičiau-
siai pasaulyje besikeičianti šalis. Pasak kinų patarlės, „po kelionės į Kiniją nebebūsite 
tokie, kokie buvote iki kelionės...“ Įsitikinkite tuo patys.

Kelionė trunka 11 dienų11

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–PEKINAS 
2 DIENA. PEKINAS (Pi) 
Atvykstate į Pekiną. Ekskursija į didžiausią pa-
saulyje Tiananmeno aikštę ir Uždraustąjį miestą. 
Pasivažinėsite rikšomis. Pietūs Kinijos dvasią atspin-
dinčiame 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, ir Vasaros rū-
mai. Pasigrožėsite olimpiniu stadionu „Paukščių liz-
das“. Vakarienė restorane „Pekino antis“. Traukiniu 
per naktį keliausite į Sianą – senąją Kinijos sostinę. 

	Du	UNESCO	objektai –	Didžioji kinų siena ir 
Vasaros	rūmai.	Vakarienei –	garsioji	„Pekino 
antis“. 

4 DIENA. SIANAS–HUAŠANAS  
(LOTOSO KALNAI) (P, Pi)
Atvykę į geležinkelio stotį Siane užsuksite lengvų pus-
ryčių ir vyksite į ekskursiją ir pamatysite garsiąją te-
rakotinę armiją, vieną žymiausių visų laikų archeolo-
ginių 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)
Pasivaikščiosite po Lotoso kalnus, į viršūnes kilsite 
lynų keliu. Huašanas – vienas iš penkių šventų Kinijos 
kalnų. Nuo jo atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai. 
Apsilankysite Huašano šventykloje. Pavakarieniavę 
vyksite į Sianą. Už papildomą mokestį  – ekskursija 
„Vakarinis Sianas“ (nuo 15 USD/asm.). 

	Daugiau	nei	20	tūkst.	eilėraščių	apdainuoti	Lotoso 
kalnai, UNESCO objektas.

6 DIENA. SIANAS–SIUDŽOU (P, Pi)
Pamatysite Didžiąją mečetę  – Šilko kelio klestė-
jimo metu įkurtą šventovę. Pietūs kinų restora-
ne. Skanausite nacionalinio patiekalo  – koldūnų. 
Pasivaikščiosite po musulmonų kvartalą, užkąsite ir 
įsigysite džiovintų vaisių. Pavakarieniavę traukiniu per 
naktį keliausite į medvilnės ir šilko miestą Siudžou. 

 Didingoji Didžioji mečetė, UNESCO objektas. 
Išskirtiniai	pietūs –	stulbinanti	koldūnų	formų,	
spalvų	ir	įdarų	įvairovė!	

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 židi-
nys. Apsilankysite klasikiniuose subtilios estetikos 
Kinijos soduose. Užsuksite į siuvinėjimo šilku fabri-
ką. Pietūs. Tigro kalno viršūnėje pamatysite pasviru-
sią pagodą, senojo miesto simbolį. Į pavakarę – pasi-
vaikščiojimas po meno dirbinių gatvelę. 

	Estetikos	triumfas –	Siudžou sodai, UNESCO 
objektas,	ir	Siudžou	simbolis	Tigro kalnas.

8 DIENA. SIUDŽOU–HANGDŽOU (P, Pi) 
Kelionė į Hangdžou. Plaukdami Vakarų Ežeru gro-
žėsitės vaizdais. Pamatysite pagodą – Vakarų Ežero 
pakrantės perlą. Apsilankysite budistų šventyklo-
je Lingying. Pasigrožėsite „Drakono šulinio“ arba-
tos plantacijomis, istorine Hefang gatve su seniau-
sia vaistine. Vakare  – spektaklis ant vandens „West 
Impression“ (apie 50 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)
Vyksite į Šanchajų  – miestą, kur susilieja Rytų ir 
Vakarų kultūros. Ekskursija po senamiestį į Nefrito 
Budos šventyklą. Šilko siuvinėjimo fabrike atrasi-
te šilko gaminimo procesą ir archajiškas gaminimo 
technologijas. Vakare pasivaikščiosite Huangpu upės 
pakrante, pasigrožėsite įvairių formų meniškai ap-
šviestais laiveliais. 

	Stulbinantis	kontrastas –	Nefrito Budos šventykla 
Šanchajaus	dangoraižių	apsupty.

10 DIENA. ŠANCHAJUS (P)
Laisva diena. Apsilankysite televizijos bokšte „Rytų 
perlas“ (nuo 25  USD) arba Ju sode, įkurtame prieš 
400 metų (apie 6–7 USD). Sodas sukurtas iš 40 ats-
kirų kompozicijų pagal principą „vienas žingsnis  – 
vienas grožis, grožis kiekviename žingsnyje“. Dieną 
skirsite lauktuvėms, jų įsigysite Šanchajaus arbatos, 
perlų ir šilko turguose. 

11 DIENA. ŠANCHAJUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P) 
Vyksite į oro uostą. Skrydis Šanchajus–tarpinis oro 
uostas–Vilnius. 

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–ČONGČINGAS 
2 DIENA. ČONGČINGAS (Pi) 
Atvykstate į Čongčingą. Ekskursija po tankiausiai ap-
gyvendintą Kinijos miestą, dėl migloje skendinčių pei-
zažų vadinamą rūko miestu. Aplankysite Liaudies 
aikštę, Trijų tarpeklių muziejų ir pakilsite į Erlingo par-
ką, iš kurio atsiveria didinga panorama. 

 Čongčingas –	viena	labiausiai	klestinčių	
metropolijų	mūsų	planetoje.	

3 DIENA. ČONGČINGAS–LHASA (P) 
Vyksite į oro uostą ir skrisite į Tibetą. Lhasa – Tibeto 
autonominis regionas ir istorinė sostinė, kultūri-
nis ir ekonominis centras, išsidėstęs Tibeto kalnyne 
3  650  m aukštyje. Išvertus jo pavadinimas reiškia 
„Dievų vieta“ arba „Saulės vieta“. 

4 DIENA. LHASA (P, Pi) 
Ekskursija po Lhasą. Aplankysite Džokango šven-
tyklą  – seniausią ir švenčiausią vietą Tibete. 
Pasivaikščiosite Barkhor gatvele, praminta piligri-
mams sukant ratus aplink šventyklą. Abiejose gatvės 
pusėse apstu parduotuvėlių, prekiaujančių piligrimi-
niais atributais. Vakarop apsilankysite Tibeto medici-
nos centre. 

5 DIENA. LHASA (P, Pi) 
Pasigrožėsite ant Raudonosios kalvos stūksančiais 
baltais Potalos rūmais, vadinamais „perlu ant pasau-
lio stogo“. Pagal legendą VII  a. Tibeto imperatorius 
įsakė juos pastatyti savo nuotakos Kinijos princesės 
garbei. Vyksite į milžinišką Drepungo vienuolyną, ku-
riame gyvena apie 10 tūkst. vienuolių. Jei užteks laiko, 
pasivaikščiosite po Norbulingkos parką. 

	Du	UNESCO	objektai –	dvasinis	piligrimų	centras	
Džokango šventykla ir Tibeto budizmo simbolis, 
gyva legenda Potalos rūmai. 

6 DIENA. LHASA (P, Pi) 
Jamdrokas – legendomis apipintas, eilėraščiuose ap-
dainuotas gėlo vandens ežeras. Budistai tiki, kad šis 
ežeras galės padėti tibetiečiams rasti Dalai Lamos 
reinkarnacijos vietą. Užsuksite į Zaki šventyklą, at-
spindinčią Tibeto architektūros principus. 

 Paslaptingas Tibeto talismanas Jamdroko ežeras. 

7 DIENA. LHASA–ČENGDU (P) 
Skrisite į Čengdu, seniausią vidurio Kinijos miestą, ge-
rai žinomą dėl didžiųjų pandų tyrimų ir veisimo cen-
tro.

8 DIENA. ČENGDU (P, Pi)
Vyksite į pandų auginimo, reabilitacijos ir tyrimų cen-
trą, 2006 m. įtrauktą į UNESCO sąrašą. Nuo to laiko 
pandos atsivedė daugiau nei 100 jauniklių ir jų popu-
liacija gerokai išaugo. Apsilankysite Čingjango taoistų 

KINIJA IR TIBETAS. PO PASAULIO STOGU
Kinija ir Tibetas – du kraštai, nepaliekantys abejingų. Keliaudami prisiliesite prie kitų 
kultūrų ir kraštovaizdžių, išmoksite amžinos jaunystės paslapčių, nors trumpam galė-
site pamiršti žemiškas problemas ir pamąstyti apie gyvenimo prasmę, laimę ir savęs 
suvokimą. Kelionė trunka 13 dienų13

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE:
• Pandos – tik Kinijoje laisvėje gyvenantys 

unikalūs gyvūnai
• Guilino stebuklingas gamtos grožis
• Guangdžou – gurmanų rojus
• Tibeto vienuolynai ir šventyklos 

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. balandžio 24–gegužės 6 d.;
2019 m. gegužės 29–birželio 10 d.

KELIONĖS KAINA: 
1 699 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje) 
 
Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 11 nakvynių 3  viešbučiuose;
• traukinio bilietas Guilinas–Guangdžou;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

11 pusryčių, 8 pietūs;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu (Tibete pagal galimybę);
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos. 
PAPILDOMOS IŠLAIDOS: 
• lėktuvo bilietas į Kiniją ir atgal  

(nuo 525 EUR);
• vidinių skrydžių bilietai Čončingas–Lhasa–

Čengdu–Guilinas (nuo 670 EUR);
• Kinijos viza ir įvažiavimo į Tibetą leidimas 

(99 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

šventykloje. Galėsite pasivaikščioti senamiesčio pės-
čiųjų alėjomis su jaukiomis kavinėmis ir parduotuvė-
lėmis. 

	Kinijos	nacionalinis	turtas –	visų	širdis	
pavergiančios	pandos. 

9 DIENA. ČENGDU–GUILINAS (P)
Kelionė į arbatmedžių plantaciją arba Suchuan ar-
batos namus ir skrydis į Guiliną. Atvykę apsilanky-
site Nendrinės fleitos urvuose, vadinamuose gam-
tos rūmais. Viename iš urvų  – Drakonų karaliaus 
krištolo rūmuose – gali tilpti net iki tūkstančio žmo-
nių. Pasigrožėsite Dramblio straublio kalnu, tapusiu 
Guilino vizitine kortele. 

	Nepaprasto	grožio	gamtos	rūmai –	Nendrinės 
fleitos urvai.	Guilino	simbolis –	Dramblio 
straublio kalnas. 

10 DIENA. GUILINAS–JANGŠUO– 
GUILINAS (P, Pi) 
Leisitės į kruizą viena švariausių Kinijoje Li upe, iš 
abiejų pusių supama mistinių formų kalnų ir bambu-
kų giraičių. Tai vienas iš dviejų pasaulyje esančių kars-
tinių kalnų regionų. Po pietų laive vyksite į Jangšuo 
kaimelį. Vakare – vandens ir kalnų spektaklis „Sesers 
Liu įspūdis“. 

 Kruizas Guilino upe –	žvilgsnis	į	unikalų	pasaulio	
gamtovaizdį,	UNESCO	objektą.	

11 DIENA. GUILINAS–GUANGDŽOU (P, Pi)
Viešnagė savitame Longšengo regione, kuriame gy-
vena įvairios tautinės mažumos. Galbūt išvysite ilgiau-
sius plaukus pasaulyje turinčių yao genties moterų. 
Pajusite kasdienį žmonių ritmą, matysite įspūdingas 
rankomis suformuotas ryžių laukų terasas. Traukiniu 
važiuosite į Guangdžou – miestą pietinėje Kinijoje. 

 Longšengo kalnų regionas,	išsaugojęs	
tūkstantmečių	senumo	terasinio	žemės	ūkio	
tradicijas. 

12 DIENA. GUANGDŽOU (P, Pi)
Ekskursija po miestą: apžiūrėsite Sun Yatseno univer-
sitetą, įvairių religijų šventyklas. Pasivaikščiosite upės 
pakrante ir pasimėgausite maistu barų gatvės resto-
ranėlyje, kur indai plaunami žaliąja arbata. Užsuksite 
į zoologijos sodą arba televizijos bokštą. Vakare – cir-
kas arba puošnios Guangdžou pakrantės iš kruizinio 
laivelio. 

	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. 
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SIUDŽOU
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GUANGDŽOU
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KELIONĖJE:
• Nuostabūs potyriai prie Saulės ir  

Mėnulio ežero
• Gausybė puošniausių šventyklų ir vienuolynų
• Pasakiškas gamtos rojus Kendingo 

nacionalinis parkas
• Marmuro gyslomis išraižytas Taroko tarpeklis

KELIONĖS DATOS*: 
2019 m. vasario 8–14 d.;
2019 m. kovo 15–21 d.;
2019 m. balandžio 5–11 d.;
2019 m. lapkričio 8–14 d.;
2019 m. gruodžio 6–12 d.
* Datas galima suderinti ir individualiai.

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 1 275 EUR + skrydis, 
kai vyksta 6 asmenys; 
nuo 1 485 EUR + skrydis, 
kai vyksta 4 asmenys; 
nuo 2 076 EUR + skrydis, kai vyksta 
2 asmenys (asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 6 nakvynės 4–5  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 6 pusryčiai;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Taivaną ir atgal  

(nuo 720 EUR);
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu (nuo 70 EUR/asm., kai keliauja 
6 asmenys); 

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

STEBINANTIS TAIVANAS
XVI a. Taivaną atradę portugalai salą pavadino „Ilha Formosa“ (port. „Puikioji sala“) ir 
šis pavadinimas vartojamas iki šiol. Po Antrojo pasaulinio karo ši Kinijos provincija virto 
šiuolaikiška, dinamiška aukštųjų technologijų šalimi, bet kartu stebuklingai išsaugojo 
savo gamtą, kultūrą, tradicijas. Patirkite visa tai. Kelionė trunka 7 dienas7

1 DIENA. TAIBĖJUS 
Savarankiškai atvyksite į Taibėjų (Taivanas). Atskridę 
būsite pasitikti ir  nuvežti į viešbutį. Laisvas laikas ir 
poilsis.

2 DIENA. TAIBĖJUS–ŽIJUETANAS (P)
Vyksite prie Žijuetano, vadinamojo Saulės ir Mėnulio 
ežero. Tai didžiausias Taivano vandens telkinys, 
esantis 762  m aukštyje virš jūros lygio ir supamas 
nuostabaus kalnų kraštovaizdžio. Ežeras dar vadi-
namas „Taivano perlu“: rytinis jo krantas apskritas 
kaip Saulė, o vakarinis  – Mėnulio pjautuvo formos. 
Lankysitės šventykloje Wen Wu, kitaip dar vadina-
moje Literatūros ir Kario šventykla, nes yra skirta 
Konfucijui  – plunksnos meistrui ir Kuan Ti  – kardo 
meistrui. Valtele plauksite į Šventųjų vienuolių šven-
tyklą (Syuentzang), pastatytą Tangu Xuanzango, labai 
prisidėjusio prie kinų kultūros ir budizmo plėtros, 
pasigrožėsite pagoda Ci En, prezidento Čankaišeko 
1971 m. pastatyta savo motinai atminti. Taivanas gar-
sėja net tik šventyklų gausa, bet ir jų puošnumu, lip-
diniais, skulptūromis, puikiu dekoru. Apžiūrėję visas 
įžymybes aplink Saulės ir Mėnulio ežerą, grįšite į vieš-
butį. Vėliau pasimėgausite karštosiomis versmėmis 
viešbutyje.

3 DIENA. ŽIJUETANAS–VIENUOLYNAS  
FO GUANG SHAN–GAOSIONGAS (P)
Iš nuostabios senovinės traukinių stoties Jiji važiuo-
site į budistų vienuolyną Fo Guang Shan, žymiau-
sią budistų šventąją vietą visame Pietų Taivane. 
Vaikščiodami po vienuolyną daugiau sužinosite apie 
budizmą, aplankysite Budos memorialo centrą, ben-
drausite su budistų vienuoliais bei jų mokiniais. Jei 
pageidausite, už papildomą mokestį galėsite pasi-
sotini vegetariškais budistų pietumis. Keliausite į 
Gaosiongą, antrą didžiausią Taivano miestą. Trumpai 
apžiūrėsite miestą, pasigrožėsite Meilės (Ai He) upe ir 
apsilankysite naktiniame Lio Ho turguje.

4 DIENA. GAOSIONGAS– 
KENDINGO NACIONALINIS PARKAS– 
ZHIBEN KARŠTOSIOS VERSMĖS (P)
Kelionė į Kendingo nacionalinį parką, esantį Pietų 
Taivano galinėje dalyje. Tai nuostabi vietovė su bal-
to smėlio paplūdimiais, kalnais, karštosiomis vers-
mėmis ir apie 60 km ilgio koralais apaugusia pakran-
te. Aplankysite Rytų Azijos šviesa vadinamą švyturį 
Oluanpi, iš visų Taivano švyturių skleidžiantį stipriau-
sią šviesą, sustosite pasigrožėti vaizdingomis Maobi 
kyšulio pakrantėmis. Pietiniu greitkeliu važiuosite į 
Taičungą. Atvykę į viešbutį turėsite galimybę pasimė-
gauti karštosiomis versmėmis. 

5 DIENA. ZHIBEN–RYTINĖS PAKRANTĖS 
DRAUSTINIAI–TAROKO NACIONALINIS 
PARKAS (P)
Vaizdingu keliu vyksite į kelionę po rytinę pakrantę. 
Ši nuostabiai vaizdinga vietovė žinoma kaip vienin-
telė ir paskutinė nepaliesta Taivano žemė. Ji tęsiasi 
170 km link rytinės salos pakrantės, o vėjų ir erozi-
jos suformuotas kraštovaizdis yra puikus fonas nuo-
traukų mėgėjams. Stabtelėsite vietovėse Siaoyeliou, 
Sanxientai, prie Akmeninių laiptų (angl. Stone Steps), 
kur gamta meistriškai suformavo keisčiausių formų 
skulptūras iš smiltainio ir koralų, taip pat apsilanky-
site marmuro gamykloje ir demonstravimo salėje. 
Vėliau vyksite į Hualianą. 

6 DIENA. TAROKO NACIONALINIS PARKAS–
TAROKO TARPEKLIS–TAIBĖJUS (P)
Išvyka į UNESCO saugomą Taroko nacionalinį parką – 
garsiausią ir lankomiausią Taivano vietą. Šalyje įkurti 
aštuoni nacionaliniai parkai, kerintys neįtikėtino gro-
žio gamtos įvairove, o Taroko parkas garsus tarpe-
kliu, kurį suformavo Liwu upė, giliai įsigraužusi į kieto 
marmuro kalnus. Todėl šis tarpeklis dar vadinamas 
„marmuriniu“, nes jo apylinkėse buvo rasti įspūdingų 
raštų marmuro klodai. Šiose apylinkėse daug amžių 
gyveno ilgai niekam nežinoma tupidų gentis, kurią tik 
prieš 120 metų atrado kalnakasybos įmonė, tiesusi 
kelią į marmuro radavietes. Serpantinais kilsite tarp 
milžiniškų stačių uolų, važiuosite Devynių posūkių 
tuneliu, sustosite prie Amžinojo šaltinio šventyklos, 
Kregždžių olos, marmurinio tilto. Vėliau važiuosite at-
gal į Taibėjų, sustosite prie Čingšujaus uolos, važiuo-
site per ilgiausią Taivane tunelį Hsuehshan (12,9 km).

7 DIENA. TAIBĖJUS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Papusryčiausite viešbutyje ir vyksite į oro uostą.

Nuo 2 keliautojų

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–PEKINAS 
2 DIENA. PEKINAS (Pi)
Atskridę į Pekiną, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus ir vyksite į ekskursiją. Aplankysite didžiau-
sią pasaulyje Tiananmeno, arba Dangiškosios Taikos 
vartų, aikštę, Uždraustąjį miestą. Važiuosite rikšomis 
siauromis senojo Pekino gatvelėmis. Pietausite seną-
ją Kinijos dvasią atspindinčiame hutonge. Užsuksite į 
perlų fabriką.

 Uždraustasis miestas,	didžiausias	pasaulyje	
senovinis	rūmų	kompleksas,	ir	autentiškasis	Pekinas.	

3 DIENA. PEKINAS (P, V)
Aplankysite 6  350  km ilgio Didžiąją kinų sieną ir 
Vasaros rūmus. Užsuksite pasigrožėti olimpiniu sta-
dionu „Paukščių lizdas“. 

	Du	UNESCO	objektai –	Didžioji kinų siena ir Vasaros 
rūmai.	Vakarienei –	garsioji	„Pekino antis“. 

4 DIENA. PEKINAS–LUOJANGAS–ŠAOLINO 
VIENUOLYNAS–LUOJANGAS (Pi)
Greituoju traukiniu keliausite į Luojangą. Miesto įkūri-
mo istorija mena legendinės pirmosios dinastijos val-
dymo laikus apie 2000 m. pr. Kr. Apsilankysite Šaolino 
kovos menų budistų vienuolyne. Pasak legendos, vie-
nuolis Bodhidharma meditavo ištisas dienas. Po de-
vynerių metų meditacijos dėl ilgo sėdėjimo jo galū-
nės prarado gebėjimą judėti, todėl turėjo sugalvoti 
ypatingų pratimų, kurie jam padėtų atgauti mobilu-
mą. Bodhidharmos sekėjai derina kontempliaciją su 
judesių praktika, imituodami natūralius paukščių ir 
gyvūnų judesius. 

 Šaolino vienuolynas –	gyva	kovos	menų	legenda.	
5 DIENA. LUOJANGAS–SIANAS (P, Pi)
Vyksite prie Longmeno grotų – V a. olose iš akmens 
buvo išskaptuotos daugiau nei 1 100 Budos skulptū-
rų bei scenų iš jo gyvenimo. 2000 m. grotos įtrauktos 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip įspūdingiau-
sia akmens raižinių kolekcija. Greituoju traukiniu va-
žiuosite į Sianą. 

 Longmeno grota –	milžiniškas	budistų	šventyklų	
kompleksas, UNESCO objektas.

6 DIENA. SIANAS (P, Pi)
Pamatysite garsiąją terakotinę armiją. Tai vienas žy-
miausių visų laikų archeologinių atradimų. Kaligrafijos 
pamokėlėje sužinosite apie senąjį Kinijos meną, gal 
net išmoksite užrašyti savo vardą kinų kalba. Koldūnų 
balius. Vyksite į mečetę ir turėsite laisvo laiko pasi-
vaikščioti po musulmonų turgelį. 

	Vienintelė	pasaulyje	požeminė	terakotinė armija, 
UNESCO objektas. 

7 DIENA. SIANAS–GUILINAS (P)
Skrisite į Guiliną. Dėl neįtikėtinų formų kalnų šis re-
gionas laikomas viena gražiausių Kinijos vietovių. 
Važiuosite į savitą Longšengo regioną, kuriame gy-

GRAŽUOLĖ KINIJA
Kinija – greičiausiai pasaulyje besikeičianti šalis. Istorijos paslaptys, gamtos grožis, eko-
nominis stebuklas, sveiko maisto koncepcija – viskas šioje šalyje yra įdomu, kelia nuos-
tabą ir kviečia apsilankyti dar ne kartą. 

Kelionė trunka 13 dienų13

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE: 
• Didžioji kinų siena – vienas didžiausių statinių 

žmonijos istorijoje
• Terakotinė armija – įstabus pasaulio 

stebuklas
• Romantiškas kruizas Li upe
• Kovos meno kung fu lopšys – Šaolino 

vienuolynas
• Šanchajus – senovės paveldo ir aukštųjų 

technologijų derinys

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. kovo 28–balandžio 9 d.;
2019 m. lapkričio 2–14 d.

KELIONĖS KAINA 
1 785 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 11 nakvynių 3  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių, 9 pietūs ir 1 vakarienė;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Kiniją ir atgal (nuo 545 EUR);
• vidinių skrydžių bilietai (nuo 350 EUR);
• Kinijos viza ir formalumų sutvarkymas  

(apie 80 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

vena įvairios tautinės mažumos. Išvysite ryžių laukų 
terasas, siekiančias 1 100 m aukštį. Kalnų šlaituose 
maždaug nuo XII a. jas formavo valstiečiai tiesiog ran-
komis – tai buvo vienintelė galimybė išmaitinti savo 
šeimas. Pasigrožėsite Dramblio straublio kalnu. 

	Longšengo	kalnų	terasos.	Guilino	simbolis –	
Dramblio straublio kalnas. 

8 DIENA. GUILINAS–JANGŠUO–GUILINAS (P, Pi) 
Leisitės į kruizą Li upe. Tai viena švariausių Kinijos 
upių, išsiskirianti neapsakomu skaidrumu. Karstinės 
kilmės kalnai stebina formomis ir užburia įvairove. 
Guilino vietovė įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą. Jangšuo kaimelyje pasivaikščiosite prekybine 
gatve. Siūlomas vandens ir kalnų spektaklis „Sesers 
Liu įspūdis“ (už papildomą mokestį). 

 Kruizas Guilino upe.
9 DIENA. GUILINAS–DŽANGDZIADZIJĖ (P, Pi)
Apsilankysite Nendrinės fleitos urvuose, dažnai vadi-
namuose gamtos rūmais, nes čia galima rasti „paviljo-
nų“, „amfiteatrų“, „sodų“ ir „parkų“. Vienas iš akmens 
stulpų pagal legendą – magiškasis drakonų karaliaus 
skeptras, juo išlaikoma jūros ramybė. Greituoju trau-
kiniu iki Čangšos (3,5 val.) ir autobusu (apie 5 val.) vyk-
site į Džangdziadziję.
10 DIENA. DŽANGDZIADZIJĖ (P, Pi)
Keliausite į Kinijos nacionalinį parką. Ulingjuano kraš-
tovaizdis, 1992 m. pripažintas UNESCO pasaulio pa-
veldo objektu, išsiskiria daugybe smailių, smiltainio 
ir kvarco viršūnių. Vaizdingiausia iš jų – Pietų pikas, 
2010 m. oficialiai pervadintas Avatar Hallelujah. Šios 
formacijos yra Kinijos kraštovaizdžio bruožas, kurį ga-
lima rasti daugybėje senovės kinų paveikslų. Stikliniu 
liftu pakilsite į apžvalgos aikštelę. Kopsite į Tiandzi kal-
ną (Debesų sūnus). 

	Neįprastas	Avataro kalnų	grožis.
11 DIENA. DŽANGDZIADZIJĖ–ŠANCHAJUS 
(P, Pi)
Vyksite prie Baofengo ežero. Aukštai tarpeklyje tyvu-
liuojantį ežerą supa smaragdo spalvos kalnai, kurie 
atsispindi vandenyje it milžiniškame veidrodyje. Kinai 
tiki, kad ežero ramybė apvalo sielą, suteikia malonę 
ir ramybę. Vyksite prie stiklinio tilto, kuris tęsiasi tarp 
dviejų dramatiškų uolų 380 m ilgio ir 300 m virš kan-
jono. Eidami šiuo tiltu per stiklą po kojomis matysite 
visą kanjono grožį. 

	Žmogaus	ir	gamtos	harmonija,	stiklinio	tilto	
adrenalinas.

12 DIENA. ŠANCHAJUS (P, Pi)
Ekskursija po Šanchajaus senamiestį į Nefrito Budos 
šventyklą. Apsilankysite Džiaugsmo (Ju) sode, įkurta-
me prieš 400 metų. Vakare rekomenduojame pasi-
vaikščioti Huangpu upės pakrante. 

 Nefrito Budos šventykla, Ju sodas Šanchajuje.
13 DIENA. ŠANCHAJUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
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AFRIKA 
MAROKAS
ETIOPIJA
NAMIBIJA
PAR

ZAMBIJA
MALAVIS
MADAGASKARAS
ZIMBABVĖ
BOTSVANA

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 DATOS: 
2019 m. spalio 16–28 d.

KELIONĖS KAINA 
1 999 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 11 nakvynių 3  viešbučiuose;
• traukinio bilietai Čončingas–Čengdu, 

Lidziangas–Kunmingas–Guilinas–Guangdžou;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

11 pusryčių, 7 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 545 EUR);
• vidinių skrydžių bilietai Čengdu–Šangri La  

(nuo 140 EUR);
• Kinijos viza (80 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

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.

Kelionė trunka 13 dienas13

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–ČONGČINGAS 
2 DIENA. ČONGČINGAS–ČENGDU 
Atskridę greituoju traukiniu vyksite į seniausią vidurio 
Kinijos miestą Čengdu, gerai žinomą pasaulyje dėl di-
džiųjų pandų tyrimų ir veisimo centro. 
3 DIENA. ČENGDU (P, Pi) 
Apsilankysite pandų auginimo, reabilitacijos ir tyri-
mų centre. Siekiant apsaugoti šiuos unikalius gyvū-
nus nuo išnykimo, 2006  m. vasarą pandų rezerva-
tas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Po 
pietų vyksite prie Didžiosios Lešano Budos statulos 
Emeišano kalno papėdėje. Tikėtasi, kad Buda nura-
mins 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 daly-
vausite arbatžolių apdirbimo procese. Vyksite į Šangri 
La – žavų tibetietiškos kultūros miestelį Tibeto kalnų 
pakraštyje.

	Darbas	arbatmedžių	plantacijoje.
5 DIENA. ŠANGRI LA (P, Pi) 
Laisvas laikas. Pasivaikščiosite senosiomis Šangri La 
gatvėmis, užsuksite prie ežero Napahai, kur sutik-
site daug tradicinių Rytų Tibeto gyventojų  – kham-
pų. Apžiūrėsite Songzanlino šventyklą, priklausan-
čią Tibeto budizmo mokyklai. Apsilankysite XVII  a. 
Gandeno Sumtselingo vienuolyne, dažnai vadinama-
me Lhasos mažaisiais Potalos rūmais. Vyksite į seną-
jį tibetišką miestelį Dukezong susipažinti su vietinių 
žmonių gyvenimu. 

	Tibeto	budizmo	šventyklos,	vienuolynai	ir	maistas.
6 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 mies-
telį Lidziangą.

 Jangdzė –	motinos	upės	geologinis	fenomenas.

7 DIENA. LIDZIANGAS (P) 
Ekskursija po Lidziango senamiestį. Miestas kartu su 
apylinkėmis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo są-
rašą. Apsilankysite Juodojo Drakono parke ir nasių 
tautinės mažumos kultūros muziejuje. Baišos kaime 
apžiūrėsite senovines budizmo freskas. Lankysitės 
nasių kaimelyje ir Šuhės miestelyje.

	Nasių	tautinės	mažumos	kultūra.	

8 DIENA. LIDZIANGAS–DALIS (P, Pi) 
Po pusryčių nukeliausite prie Sidžou miestelio, kuria-
me gyvena bajų tautelė. Trijų dalių arbatos ceremoni-

jos metu paskanausite vietinės arbatos, patiekiamos 
tam tikra tvarka. 3 tūkst. metų Dalio senamiestis – ža-
vinga ir maloni vieta, nusėta dailių gatvių ir tradicinių 
namų, sujungtų mažyčiais vingiuojančiais skersgat-
viais. 

 Senosios Kinijos dvelksmas.

9 DIENA. DALIS–KUNMINGAS (P, Pi)
Po pusryčių plauksite į trumpą kruizą Erhajaus eže-
ru – tai puikus būdas susipažinti su dar vienu Junano 
provincijos perlu Ausies formos jūra, kaip ežerą va-
dina vietiniai. Po pietų apžiūrėsite tris pagodas, sim-
bolizuojančias Dalio miesto istoriją ir atskleidžiančias 
budizmo raidą regione. Pagodos sudaro simetriš-
ką trikampį  – tai unikali architektūrinė kompozicija 
Kinijoje. Pasak legendos, jos taip pastatytos siekiant 
atbaidyti drakoną, puolusį šią vietovę. Trijų pagodų 
ansamblis prie Dalio išliko iki mūsų laikų beveik ne-
pakitęs, nors teko patirti kelis stiprius žemės dre-
bėjimus. Po ekskursijos vyksite į geležinkelio stotį ir 
greituoju traukiniu važiuosite į Kunmingą. Nakvynė 
viešbutyje Kunminge.

	Kinijos	bajų	tautinės	mažumos	svetingumas.

10 DIENA. KUNMINGAS–GUILINAS (Pi)
Atvykę į Kunmingą, važiuosite į Šilino akmenų mišką na-
cionalinio parko teritorijoje. Įspūdingas gamtos kūrinys 
susiformavo prieš daugiau kaip 200 mln. metų. Stačios 
uolos 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) 
Leisitės į kruizą skaidria Li upe. Pietų Kinijos karsti-
nės 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 kor-
tele. Vakare siūlomas vandens ir kalnų spektaklis.

	Vienas	romantiškiausių	pasaulio	gamtovaizdžių	
plaukiant Li upe ir 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 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) 
Anksti ryte vyksite į oro uostą. Skrydis Guangdžou–
tarpinis oro uostas–Vilnius.

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų
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1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–JOHANESBURGAS–
VIKTORIJOS KRIOKLYS
2 DIENA. VIKTORIJOS KRIOKLYS
Atskridę į Viktorijos krioklio miestą, keliausite prie 
vakarėjančios Zambezės upės. Plaukdami kruiziniu 
laivu, mėgausitės saulėlydžiu, pamatysite vandenyje 
gulinčių begemotų ir kitų pakrantėse upės vandeniu 
troškulį malšinančių gyvūnų.

	Romantiškas	saulėlydžio	kruizas	Zambezės upe.

3 DIENA. VIKTORIJOS KRIOKLYS  
(ZIMBABVĖ IR ZAMBIJA) (P)
Keliausite į Viktorijos Krioklio nacionalinį parką. 
Zimbabvės ir Zambijos pasienyje yra vienas garsiau-
sių pasaulio krioklių – didingas Viktorijos krioklys, vie-
nas iš septynių gamtos stebuklų. Vietinės gentys jį 
vadina „griaudėjančiais dūmais“. Vakare pasimėgau-
site vakariene ir pramoginiu renginiu restorane „The 
Boma“. 

 Viktorijos krioklys,	UNESCO	objektas, –	toks,	kokį	
įsivaizdavote,	tik	dar	didingesnis.

4 DIENA. VIKTORIJOS KRIOKLYS– 
ČOBĖS NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Kelionė į Botsvaną, šalį kurios gyvenimo lygis yra vie-
nas aukštesnių Pietų Afrikoje, nes čia gausu tokių 
mineralinių išteklių kaip varis, sidabras, nikelis ir dei-
mantai. Penktadalį Botsvanos teritorijos sudaro sau-
gomi nacionaliniai parkai ir rezervatai. Po pietų leisi-
tės į safarį arba kruizą Čobės nacionaliniame parke, 
žavinčiame gausiausia Botsvanoje laukinės gamtos 
įvairove.

	Laukinė	gamta	Čobės nacionaliniame parke.

5 DIENA. BOTSVANA–NAMIBIJOS KAIMAS–
BOTSVANA (P, Pi, V)
Persikelsite valtele per Čobės upę ir pėsčiomis keliau-
site į Namibijos kaimelį, išsidėsčiusį aplink milžinišką 
baobabą. Grįžę į Botsvaną, papietausite lodžijoje ir 
vyksite į vakarinį safarį arba atsiduosite ramiam gam-
tos ritmui ir stebėsite aplinką. 
Namibijos kaimelis milžiniško	baobabo	paunksnėje.

6 DIENA. BOTSVANA–JOHANESBURGAS–
KEIPTAUNAS (P)
Skrisite į Keiptauną, įsikūrusį netoli Gerosios Vilties 
kyšulio ir laikomą vyno bei deimantų sostine. Tai gra-
žiausias PAR miestas. Keiptauno vietovė buvo pirmoji 
europiečių įkurta gyvenvietė Pietų Afrikoje. Atskridę 
vyksite į viešbutį. Laisvas laikas. 

7 DIENA. KEIPTAUNAS (P, Pi)
Apžvalginė ekskursija po 1652  m. olandų įkurtą 
Keiptauną. Jame išliko daug istorinių pastatų. Keltuvu 
kelsitės į vieno seniausių kalnų pasaulyje ir miesto 
simbolio Stalo kalno viršūnę, nuo jos atsiveria nuos-
tabus vaizdas į Gerosios Vilties kyšulį. Jį BBC apibū-
dino kaip vietą, kurią tiesiog būtina pamatyti. Pietūs. 
Apsilankysite Kirstenbosch nacionaliniame botanikos 
sode, kuriame auga apie 7 tūkst. rūšių augalų, dalis 
jų – reti ir šiame regione nykstantys. Pasižvalgysite po 
Deimantų muziejų ir daugiau sužinosite apie 3 mlrd. 
metų deimantų istoriją. 

 Keiptaunas –	olandų	įkurtas,	deimantų	
išgarsintas.

8 DIENA. GEROSIOS VILTIES KYŠULYS (P, Pi) 
Kelionė į Gerosios Vilties kyšulį. Nuo kyšulio Cape 
Point Gerosios Vilties Kyšulio gamtos rezervate atsi-
veria vienas žaviausių vaizdų pasaulyje. Čia pasijusite 
tarsi stovėdami ant pasaulio krašto. Sustosite paplū-
dimyje Boulders, kuriame galima pamatyti akiniuo-
tųjų pingvinų  – vienintelę pingvinų rūšį, gyvenančią 
Afrikoje ir galinčią išnykti. Keliaudami pro įspūdingus 
Pietų Keiptauno priemiesčius, grįšite į viešbutį. 

	Pasaulio	kraštas –	Gerosios Vilties kyšulys, 
UNESCO objektas.

9 DIENA. VYNO KELIAI (P, Pi)
Ekskursija Vyno keliu po garsiuosius Pietų Afrikos vy-
nuogynus. Ūkiuose degustuosite vyno. Pamatysite 
nuostabų kalnų apsuptą miestelį Franschhoek, ku-
riame yra keletas geriausių Pietų Afrikos restoranų, 
apsilankysite Stelenbose. Šio miestelio pasididžiavi-
mas  – gerai išsaugotas olandų kolonijinis paveldas. 
Grįžus į Keiptauną – laisvas laikas. 

	Vyno	degustacija –	PAR	vyno	istorija	viename	laše.	

10 DIENA. KEIPTAUNAS (P)
Po pusryčių – laisvas laikas arba už papildomą mo-
kestį siūlomos įvairios ekskursijos: nardymas su ry-
kliais, jūros akvariumas, stručių ferma, safaris pri-
vačiame parke, skrydžiai sraigtasparniu virš Kapo 
pusiasalio ir pan. 

11–12 DIENOS. KEIPTAUNAS–
JOHANESBURGAS–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)
Vyksite į oro uostą. Skrydis Keiptaunas–Joha nes-
burgas–tarpinis oro uostas–Vilnius.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA, 
ZIMBABVĖ, BOTSVANA, 
NAMIBIJA. SVAJONIŲ AFRIKA 
Kas nesvajojo vaikystėje apie Afriką? Nuostabi gamta, neapsakomas kultūrų mišinys, 
laukinių gyvūnų įvairovė, saviti vietinių gyventojų namai, subtilaus skonio vynas, tautų 
stiprybė, šaltas kontrastų dušas – visa tai vienoje kelionėje.

Kelionė trunka 12 dienų12

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

KELIONĖJE:
• Vienas iš pasaulio gamtos stebuklų – 

Viktorijos krioklys
• Nuotykių skonis Čobės nacionaliniame parke 
• Pasaulyje itin vertinami deimantai
• Gerosios Vilties kyšulys ir jo gamtos 

rezervatas

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. kovo 1–12 d.; 
2019 m. lapkričio 15–26 d.

KELIONĖS KAINA 
2 595 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 9 nakvynės 3  viešbutyje; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

9 pusryčiai, 5 pietūs, 2 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos;
• angliškai kalbančio gido paslaugos;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietai Vilnius–Viktorijos krioklys, 

Kasanė–Keiptaunas–Vilnius (nuo 1 200 EUR); 
• vienkartinė Zimbabvės viza (nuo 30 USD);
• vienkartinė Pietų Afrikos Respublikos viza 

(apie 150 EUR);
• vienkartinė Namibijos viza (nuo 10 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

JOHANESBURGAS

ČOBĖS
NACIONALINIS 

PARKAS VIKTORIJOS 
KRIOKLYS

NAMIBIJA BOTSVANA

KEIPTAUNAS GEROSIOS VILTIES 
KYŠULYS

Atlanto 
vandenynas

Indijos 
vandenynas

KELIONĖJE:
• Imperatoriškieji Maroko miestai – Fesas ir 

Marakešas
• Aukštojo Atlaso kalnų didybė
• Tikroji dykumų ir jas keičiančių oazių magija

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 760 EUR + skrydis, 
kai vyksta 6 asmenys; 
nuo 880 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys;  
nuo 1225 EUR + skrydis, 
kai vyksta 2 asmenys 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 9 nakvynės 4  viešbučiuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

8 pusryčiai, 1 vakarienė;
• angliškai kalbančio gido ir vairuotojo 

paslaugos pažintinio turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Maroką ir atgal;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

MAROKAS.  
IMPERATORIŠKIEJI MIESTAI IR DYKUMŲ MAGIJA 
Paslaptingasis Marokas vilioja keliautojus tiek savo senoviniais miestais, tiek nuosta-
biais gamtos peizažais. Susiraizgę senamiesčių gatvelių labirintai ir tarsi mažos gamtos 
oazės įsiterpę kvepiantys sodai. O kur dar aukšti kalnai, plačios dykumos, raižyta kranto 
linija... Esame tikri – ši šalis paliks neišdildomą įspūdį.

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. KASABLANKA
Atskridę į Kasablanką, būsite pasitikti ir nuvežti į vieš-
butį.

2 DIENA. KASABLANKA–FESAS (P)
Apžvalginė ekskursija po Kasablanką  – didžiausią ir 
labiausiai kosmopolitišką šalies miestą. Aplankysite 
Chasano  II mečetę  – stūksanti ant Atlanto vande-
nyno kranto ji stebina prabanga ir rekordinio aukš-
čio minaretu. Keliausite link Feso. Trumpam su-
stoję šalies sostinėje Rabate pasigrožėsite Karalių 
rūmais, Chasano bokštu ir tvirtove Udayas. Stabtelėję 
Meknese pamatysite monumentaliuosius vartus, me-
četę, rūmus ir ne vieną kilometrą apsauginės sienos. 

3 DIENA. FESAS (P)
Ekskursija po Fesą  – vieną geriausiai išlikusių ara-
bų miestų pasaulyje. Unikalus jo senamiestis nuo 
1981 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąra-
šą. Tai tikras gatvelių labirintas. VIII  a. įkurtas Fesas 
buvo vienas svarbiausių pasaulio centrų. Dabar tai 
didelis ir modernus miestas. Stabtelėsite prie Karalių 
rūmų, pamatysite Idriso II mauzoliejų, IX  a. statytą 
al Karavijino mečetę ir pradžią seniausiam arabų pa-
saulio universitetui davusią biblioteką. Pasigrožėsite 
En Nejjarino mozaikiniais sienų fontanais.

4 DIENA. FESAS–IFRANAS–ERFUDAS (P)
Važiuosite Sacharos dykumos link. Trumpam susto-
site prancūzų įkurtame ir pamėgtame kalnų kurorte 
Ifrane. Keliaudami stebėsite kedrų miškus, kalnus ir 
vėjo nugairintas plokštumas. Stabtelėsite Zizo upės 
slėnyje ir pasigrožėsite palmių oazėmis. Peizažas pa-
mažu virs akmenuota dykuma, bet Erfude išvysite ra-
mią Zizo upės slėnio oazę. Atvykus į Erfudą nakvynė. 

5 DIENA. ERFUDAS–MERZUGA (P, V)
Po pusryčių būsite nuvežti į dykumų perlą Merzugą. 
Laisvas laikas. Po pietų sėsite ant kupranugarių ir lei-
sitės į dykumą palydėti saulės. Merzuga – puiki vieta 
mėgautis dykumos grožiu ir didžiulėmis kopomis, ku-
rias besileidžianti saulė nudažo raudonais, geltonais 
ir rudais atspalviais. 

6 DIENA. MERZUGA–TINGYRAS– 
VARZAZATAS (P)
Keliausite rytinėmis Aukštojo Atlaso kalnų papėdė-
mis, kol pasieksite Tingyro oazę. Vaikščiodami po 
oazę, matysite, kaip žmonės augina šiam kraštui bū-
dingas žemės ūkio kultūras: datules, alyvuoges, figas, 
įvairias daržoves. Vyksite Maroko Didžiuoju kanjonu 
(Todrhos kanjonu). Patys įspūdingiausi  – paskutiniai 
kanjono metrai, čia jis susiaurėja vos iki 10  m plo-
čio. Vakare pasieksite Dadeso upės slėnyje įsikūrusį 
Varzazatą – Maroko kino sostinę.

Nuo 2 keliautojų

7 DIENA. VARZAZATAS–AIT BEN HADU–
MARAKEŠAS (P)
Keliausite prie vienos geriausiai išlikusių šalies tvirto-
vių (kasbų)  – Ait Ben Hadu, į UNESCO pasaulio pa-
veldo sąrašą įtrauktos 1987 metais. Pasivaikščiosite 
siauromis kasbos gatvelėmis, nuo jos sienų apžvelg-
site atsiveriančią panoramą. Kol pasieksite Tiškos 
perėją, Aukštojo Atlaso kalnų širdį, galėsite grožėtis 
vietiniais kaimeliais nusagstytais kalnų peizažais. 
Atvykę į karališkąjį Marakešą, keliausite į garsiąją aikš-
tę Jemaa el-Fnaa. Čia savo meistriškumą demons-
truoja kobrų kerėtojai, stebukladariai, fokusininkai, 
gyvūnų dresuotojai, muzikantai ir pilvo šokėjos.

8 DIENA. MARAKEŠAS–AS SUVAIRA (P)
Aplankysite Marakešo senamiestį, UNESCO pasau-
lio paveldas nuo 1985 metų. Pasivaikščiojimas po 
jį  – tai kelionė į pasakų pasaulį. Iš išorės apžiūrėsi-
te Kutubijos (Bibliotekos) mečetę. Užsuksite į hare-
mų praeitį saugančius ir jazminų bei apelsinmedžių 
žiedais kvepiančiuose soduose įsikūrusius Bahijos 
rūmus. Tai išskirtinis marokietiškos architektūros ir 
dekoro pavyzdys. Ypač žavūs vidiniai kiemeliai su fon-
tanais, lubų ir sienų ornamentika. Palikę Marakešą, 
keliausite į kurortą Atlanto vandenyno pakrantėje. 

9 DIENA. AS SUVAIRA (P)
Poilsis Atlanto vandenyno pakrantės kurorte. Laisvas 
laikas.

10 DIENA. AS SUVAIRA–MARAKEŠAS
Būsite nuvežti į oro uostą. Skrydis.

KASABLANKA

MARAKEŠAS
VARZAZATAS

AIT BEN 
HADU

TINGYRAS
ERFUDAS

MERZUGA

FESAS

IFRANAS

Atlanto 
vandenynas
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1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–ADIS ABEBA
2 DIENA. ADIS ABEBA (P, V)
Ekskursija po Etiopijos sostinę Adis Abebą. Užkopsite 
į kalną Entoto, nuo kurio atsiveria puiki panorama, 
aplankysite Švč. Trejybės katedrą, Asnio meno galeri-
ją, Nacionalinį muziejų ir visada šurmulingą Merkato 
turgų. 

 Varginantis, bet kartu ir stulbinantis Merkato 
turgaus chaosas.

3 DIENA. ADIS ABEBA–LALIBELA (P, V)
Skrisite į Lalibelą, Etiopijos krikščionių ortodoksų cen-
trą ir piligrimystės vietą. Apžiūrėsite didžiausią mono-
litinę bažnyčią pasaulyje, užsuksite į vietinę mokyklą ir 
dalyvausite kavos gėrimo ceremonijoje.

 Unikalios Lalibelos	monolitinės	bažnyčios,	
UNESCO objektas. 

4 DIENA. LALIBELA–GONDERIS (P, V)
Skrisite į Gonderį. Matysite unikalius į UNESCO pa-
saulio paveldo sąrašą įtrauktus Karališkuosius rū-
mus, apsilankysite Švč. Trejybės šviesos bažnyčioje, 
išpuoštoje neįtikėtomis freskomis. 

 Gyva Sandoros skrynios legenda Švč. Trejybės 
šviesos bažnyčioje. 

5 DIENA. GONDERIS–SIMENO  
NACIONALINIS PARKAS–GONDERIS (P, V)
Dienos išvyka į UNESCO saugomą Simeno kalnų na-
cionalinį parką. Gėrėsitės puikiu kraštovaizdžiu ir bež-
džionių, 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. per-
plaukė ir lietuvis Vidmantas Urbonas. Ekskursijos lai-
vu 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)
Atskridę į Adis Abebą, visureigiais keliausite Didžiuoju 
Lūžių slėniu Etiopijos pietinės dalies link. 

 Diena kelyje	per	akacijų	ir	trobelių	nusėtą	savaną,	
stebint vietines gentis.

8 DIENA. ARBA MINČAS (P, V)
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.

	Etiopijos	ežerų	valdovai –	krokodilai, begemotai 
ir vandens paukščiai.

9 DIENA. ARBA MINČAS–DŽINKA (P, V) 
Vyksite į Džinką, aplankysite ari, konso genčių kaime-
lius. 

10 DIENA. DŽINKA–MAGO NACIONALINIS 
PARKAS–TURMIS (P, V)
Vyksite į Mago nacionalinį parką. Aplankysite mur-
sių genties kaimą. Mursiai labiausiai žinomi dėl vie-
no puošybos elemento  – vadinamųjų lūpų lėkščių. 
Keliausite į Turmį, lankydami Kei Aferą, kur ketvirta-
dieniais čia šurmuliuoja spalvingas turgus.

	Pažintis	su	mursių gentimi	ir	spalvų	šokis	Kei 
Afero turguje.

11 DIENA. TURMIS–OMORATAS–TURMIS (P, V)
Po pusryčių vyksite į rytiniame Omo upės krante 
plytintį Omorato miestą. Persikėlę per upę išskap-
tuota 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 karo genties kaimelyje. 
Lankysite Dimekos savaitinį turgų, kur prekiauja ha-
merių ir benna genties žmonės.

 Etiopijos genčių autentika	ir	unikalūs	savaitiniai 
turgūs.

13 DIENA. KONSAS–AVASA (P, V)
Grožėsitės vadinamuoju „Niujorku“ Konse – neįpras-
tomis smiltainio uolomis ir darbščiųjų Konso gyven-
tojų, dar vadinamų Etiopijos kinais, gyvenimu ir tra-
dicijomis. Išvyksite į Avasą – vieną gražiausių miestų 
Avasos ežero pakrantėje. 

	Smiltainio	dangoraižiai –	neįprastos	Etiopijos 
„Niujorko“	uolos	ir	sparnuočių	namai	Avasos 
ežeras. 

14 DIENA. AVASA–KAVOS PLANTACIJOS (P, V) 
Pusryčiai, išvyka į Jirga Alemo kavos plantaciją. Etiopija 
yra kavos tėvynė, netgi pats gėrimo pavadinimas kilęs 
nuo Kafos provincijos vardo. 

15 DIENA. AVASA–ADIS ABEBA– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P, V)
Apsilankę Avasos žuvų turguje, tęsite kelionę į Adis 
Abebą. Sustosite apžiūrėti istorinių ar gamtinių objek-
tų. Po vakarienės tradiciniame restorane vyksite į oro 
uostą. Skrydis Adis Abeba–tarpinis oro uostas–Vilnius.

16 DIENA. ATVYKIMAS Į VILNIŲ

ETIOPIJA.  
KATAPULTA Į KITĄ PASAULĮ IR LAIKĄ 
Mes jaučiame didelį norą pasidalyti savo kelione su jumis, kol ši nykstanti kultūra dar 
nepradingo moderniame pasaulyje. Kelionė trunka 16 dienų16

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 14 keliautojų

KELIONĖJE:
• Išskaptuotos uolose Lalibelos bažnyčios – 

viso krikščioniškojo pasaulio paminklas
• Endeminės gelados ir Simeno nacionalinio 

parko grožybės
• Tradicjų 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:
2019 m. lapkričio 5–20 d.

KELIONĖS KAINA 
2 390 EUR + skrydis 
(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;
• angliškai kalbančių gidų ir vertimo į lietuvių 

kalbą paslaugos;
• 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.

ADIS ABEBA

AVASA

TURMIS

OMORATAS

KONSAS

ARBA MINČAS
DŽINKA

MAGO 
NACIONALINIS

PARKAS

GONDERIS

SIMENO 
NACIONALINIS

PARKAS
LALIBELA

KELIONĖJE:
• Pasaulio stebuklu laikomas Viktorijos krioklys
• Plaukimas kanoja Zambezės upe
• Safaris Pietų Luangvos nacionaliniame parke
• Niasos ežero paplūdimiai ir nardymas

KELIONĖS DATOS:
2019 m. balandžio 13–24 d.,
2019 m. gegužės 4–15 d.;
2019 m. birželio 1–12 d.;
2019 m. birželio 22–liepos 3 d.; 
2019 m. liepos 13–24 d.;
2019 m. liepos 27–rugpjūčio 7 d.;
2019 m. rugpjūčio10–21 d.;
2019 m. rugpjūčio 24–rugsėjo 4 d.;
2019 m. rugsėjo 7–18 d.;
2019 m. rugsėjo 21–spalio 2 d.;
2019 m. spalio 5–16 ir 19–30 d.;
2019 m. lapkričio 2–13 ir 16–27 d.;
2019 m. lapkričio 30–gruodžio 11 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 940 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• visi pervežimai pagal programą;
• 11 nakvynių palapinėse; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

11 pusryčių, 9 pietūs, 9 vakarienės;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Zambiją ir atgal iš Malavio  

(nuo 600 EUR);
• vietinė rinkliava (apie 300 USD, mokama 

vietoje);
• Zambijos viza (126 EUR ir siuntimo 

mokesčiai);
• Malavio viza (217 EUR ir siuntimo mokesčiai);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

ZAMBIJOS IR  
MALAVIO KELIAIS
Leiskitės senaisiais laukinio žemyno prekybiniais keliais pro Zambiją į Malavį. Jūsų lau-
kia neįkainojama patirtis, plaukiant Zambezės upe ir braunantis per Pietų Luangvos na-
cionalinio parko krūmynus.

Kelionė trunka 12 dienų12

1–2 DIENOS. LIVINGSTONAS (P)
Su grupe susitikę Livingstone, vyksite prie Viktorijos 
krioklio. Tai nuostabus gamtos stebuklas, šniokš-
čiantis ir krintantis į Zambezės tarpeklį. Dvi dienas 
tyrinėsite Viktorijos krioklį, plaukiodami pripučiamai-
siais plaustais arba už papildomą mokestį šokdami 
su guma.

3 DIENA. KAFUJĖS UPĖ (P, Pi, V)
Dryžmedžiais apaugusiomis kalvomis važiuosite prie 
Kafujės upės. Nakvosite palapinėse.

4–5 DIENOS. ZAMBEZĖS UPĖ (P, Pi, V)
Keliausite prie Zambezės upės, laikomos mitinės die-
vybės Niami Niami namais. Kanojomis plauksite pro 
vietinius kaimelius, stebėdami gyventojus ir grožėda-
miesi peizažu. Nakvosite palapinėse saloje, kur pa-
jusite tikrąjį Afrikos gyvenimą. Ryte plauksite toliau, 
stebėdami dramblius, raganosius ir kitus gyvūnus. 
Vėliau motorine valtimi grįšite į pradinę stovyklą.

6 DIENA. LUSAKA (P, Pi, V)
Keliausite į kunkuliuojančią Zambijos sostinę Lusaką, 
kur pasipildysite atsargų. Tuomet didžiuoju rytų keliu 
važiuosite iki pat saulėlydžio.

7–9 DIENOS. PIETŲ LUANGVOS 
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Pietų Luangvos nacionalinis parkas yra vienas užda-
riausių regionų, kuriuose geriausiai jaučiasi dramblių, 
liūtų, leopardų kaimenės. Stovyklavietę įkursite prie 

Nuo 4 keliautojų

Luangvos upės krantų ir kasdien eisite pasivaikščioti 
ar pasivažinėti visureigiais, stebėdami laukinę gamtą 
ir jos gyventojus.

10–11 DIENOS. NIASOS EŽERAS (P, Pi, V)
Malavis – šiltoji Afrikos širdis. Pasipildę atsargų sosti-
nėje Lilongvėje, keliausite prie Niasos ežero. Valtimis 
plauksite į salas stebėti įspūdingų įlankų ir olų.

12 DIENA. LILONGVĖ (P)
Po pusryčių keliausite atgal į Lilongvę.

PIETŲ LUANGVOS
NACIONALINIS 

PARKAS

LILONGVĖ

NIASOS 
EŽERAS

ZAMBEZĖS UPĖ

LIVINGSTONAS

KAFUJĖS UPĖ

LUSAKA
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1 DIENA. JOHANESBURGAS– 
MPUMALANGA (Pi, V)
Johanesburge susitikę su vadovu, rytų kryptimi ke-
liausite į Mpumalangą. Aplankysite Pilgrims Resto 
aukso kasyklų miestelį ir apžvalgos aikštelę, vadina-
mą „Dievo langu“. Pramankštinsite kojas, 2–3 km pa-
lengva eidami nuo baseinų Mak Mak, kol pasieksite 
nakvynės vietą. Čia lauks skani vakarienė.

2–3 DIENOS. KRUGERIO  
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Pasivaikščiojimas Blaido upės kanjonu – tai pirma il-
gesnė trasa (3,5 val. gerais keliais su akmenų intar-
pais). Eidami kanjono kraštu, pamažu leisitės į jį ir 
matysite upę bei nuostabius vaizdus. Papietavę ke-
liausite į privatų rezervatą Žemajame Velde, kur pasi-
mėgausite popietiniu pasivažinėjimu ir naktį galėsite 
stebėti laukinius gyvūnus. Vakarodami prie laužo sto-
vyklavietėje, girdėsite naktinės savanos garsus. Kitą 
rytą 3–4  val. pasivaikščiosite su vietiniu reindžeriu, 
kuris išmokys atpažinti pėdsakus, tyliai sėlinti ir ste-
bėti gyvūnus. 

4 DIENA. KRUGERIO NACIONALINIS PARKAS 
(P, Pi, V)
Krugerio nacionalinis parkas – tai „didžiojo penketo“ 
karalystė. Čia praleisite visą dieną, ieškodami leopar-
do, išdidaus liūto ar galingo dramblio. Profesionalūs 
ir patyrę vadovai pasidalys savo žiniomis apie ekolo-
giją, florą ir fauną. 

5–6 DIENOS. SVAZILANDO KARALYSTĖ  
(P, Pi, V)
Svazilando karalystė pasitiks vaisių plantacijo-
mis, o jūsų kelias vingiuos į kalnus. Dvi naktis pra-
leisite 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.

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. Popietę su gidu leisitės ieško-
ti paukščių, kurių čia daugiau nei 540 rūšių. Jei pasi-
seks, prie Msinene upės pamatysite droviąją antilopę 
nijalą.

9–10 DIENOS. ZULULANDO MŪŠIO LAUKAI 
(P, Pi)
Stebėdamiesi kalvų ir klonių grožiu, pakrante keliau-
site 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 že-
mes.

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 keliausi-
te į Putadičabą iki Sentinelio viršūnės. Pasieksite am-
fiteatrą ir Tugelos krioklius.

14 DIENA. JOHANESBURGAS (P, Pi)
Paskutinę kelionės dieną pradėsite poilsiu. Vėliau ke-
liausite į Johanesburgą.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA  
IR SVAZILANDAS.  
PAŽINTIS SU AFRIKA PĖSČIOMIS
Norint tinkamai pažinti šalį, reikia ją pajusti, išlieti prakaito lašelį ir leisti susižavėji-
mo ašarai riedėti skruostu. Patirkite nepakartojamų nuotykių, keliaudami po Afriką 
pėstute.

Kelionė trunka 14 dienų14

Nuo 4 keliautojų

KELIONĖJE: 
• Krugerio nacionalinis parkas ir „didysis 

penketas“
• Pasivaikščiojimas po Svazilando ir Drakono 

kalnus
• Isimangaliso balažemių parkas – UNESCO 

paveldo sąrašo pažiba
• Zulų karalystė

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. sausio 12–25 d.;
2019 m. sausio 26–vasario 8 d.;
2019 m. vasario 9–22 ir 16–29 d.;
2019 m. kovo 9–22 d.;
2019 m. kovo 23–balandžio 5 d.;
2019 m. balandžio 13–26 d.;
2019 m. gegužės 11–24 d.;
2019 m. birželio 8–21 ir 15–28 d.;
2019 m. birželio 29–liepos 12 d.;
2019 m. liepos 13–26 d.
2019 m. liepos 20–rugpjūčio 2 d.;
2019 m. rugpjūčio 3–16 ir 10–23 d.;
2019 m. rugsėjo 14–27 d.;
2019 m. rugsėjo 21–spalio 4 d.;
2019 m. spalio 5–18 d.;
2019 m. spalio 19–lapkričio 1 d.;
2019 m. lapkričio 2–15 d.;
2019 m. gruodžio 14–27 d. 

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 990 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• visi pervežimai pagal programą;
• 13 nakvynių nameliuose;
• ekskursijos pagal programą;
• 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 + dokumentų siuntimas  
į ambasadą);

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Krugerio ir Ado dramblių nacionaliniai parkai
• Maloločos rezervatas, Drakono kalnai, 

Laukinis Krantas 
• Zulų genties kaimelis
• Stalo kalnas ir Stelenboso vyno regionas

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 19–vasario 4 d.;
2019 m. kovo 17–balandžio 2 d.;
2019 m. balandžio 13–29 d.;
2019 m. birželio 29–liepos 15 d.;
2019 m. liepos 13–29 d.;
2019 m. liepos 27–rugpjūčio 12 d.;
2019 m. rugpjūčio 3–19 ir 10–26 d.;
2019 m. rugpjūčio 17–rugsėjo 2 d.; 
2019 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 16 d.;
2019 m. rugsėjo 14–30 d.;
2019 m. rugsėjo 21–spalio 7 d.;
2019 m. spalio 5–21 d.;
2019 m. lapkričio 9–25 d.;
2019 m. lapkričio 16–gruodžio 2 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 240 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• visi pervežimai pagal programą;
• 14 nakvynių lodžijose, svečių namuose;
• 2 nakvynės stacionariose stovyklavietėse 

(1 tualetas 2 kambariams);
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

16 pusryčių, 12 pietų, 11 vakarienių; 
• parkų ir turistinių objektų mokesčiai;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Pietų Afrikos Respubliką ir 

atgal;
• Pietų Afrikos Respublikos 2 įvažiavimų arba 

daugkartinė viza (114 EUR + siuntimas apie 
140 EUR);

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA  
IR SVAZILANDAS. VAIVORYKŠTĖS KELIU
Afrika – įspūdingo kraštovaizdžio žemynas: didžiosios savanos ir karštos dykumos, lau-
kinė nepaliesta gamta, stulbinama augalų ir gyvūnų įvairovė. Pasakiškai turtinga gamta 
ir tautų koloritas kasmet traukia milijonus turistų.

Kelionė trunka 17 dienų17

1 DIENA. JOHANESBURGAS– 
MPUMALANGA (Pi, V)
Iš Johanesburgo vyksite į Mpumalangą. Aplankysite 
istorinį Pilgrims Resto miestelį, atsiradusį per aukso 
karštligę. Stabtelėsite prie geologinio fenomeno  – 
Berko laimės ežerėlių. Grožėsitės kalnų peizažais 
nuo vietovės, vadinamos „Dievo langu“. Apsistosite 
nameliuose, įrengtuose ant netoli Graskopo esančio 
šlaito. 

2–3 DIENOS. KRUGERIO  
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Keliausite į didžiausią gyvūnų rezervatą visoje Pietų 
Afrikoje. Krugerio nacionalinis parkas didžiuojasi tu-
rėdamas daugiausia gyvūnų rūšių ir net 16 įstabių 
ekosistemų. Šioje nepaprastoje laukinėje Afrikoje ga-
lėsite pamatyti vadinamąjį „didįjį penketą“: liūtų, leo-
pardų, dramblių, raganosių, buivolų ir kitų gyvūnų.

4 DIENA. SVAZILANDO KARALYSTĖ (P, Pi, V)
Vyksite į Maloločos gamtos rezervatą. Jis žinomas dėl 
gamtos arealų įvairovės  – plačių pievų, akmenuotų 
laukų, krūmynų ir miškų. Rezervatą tyrinėsite pėsčio-
mis. Vakare atsipalaiduosite mėgaudamiesi vakarie-
ne prie laužo. 

5–6 DIENOS. ZULŲ TAUTELĖS ŽEMĖS (P, Pi, V)
Aplankysite netoli Mbabanės esančius rankdarbių 
turgus. Nevalia aplenkti ir vietos žynio! Grįžę į Pietų 
Afriką keliausite į Hluhluvės gamtos rezervatą – nyks-
tančių juodųjų raganosių rojų. Po safario keliausite į 
netoliese esantį zulų kaimelį.

7–8 DIENOS. DRAKONO KALNAI (P, Pi, V) 
Keliausite į Drakono kalnus – tai 200 km ilgio kalnuo-
ta stebuklų šalis, įtraukta į UNESCO pasaulio pavel-
do sąrašą. Kalnai skiria Atlanto ir Indijos vandenynų 
baseinus, jų aukštis – 3  tūkst. metrų. Tai aukščiausi 
kalnai Pietų Afrikoje. Iš Mkuzės keliausite į pietinę šių 
kalnų papėdę – žygeivių rojų.

9–10 DIENOS. LAUKINIS KRANTAS (P, Pi, V)
Grožėsitės Laukiniu Krantu – beveik nepaliestu Pietų 
Afrikos rojumi. Čia išvysite įstabią pakrantę, neaprė-
piamus tyrus ir nepaliestus miškus. Miestelyje Kunu, 
kuriame gimė Nelsonas Mandela, apsilankysite jam 
skirtame muziejuje. Antrą dieną patyrinėsite šią vie-
tovę, pabendrausite su vietos gyventojais ar atsipa-
laiduosite paplūdimyje. 

11 DIENA. ADO DRAMBLIŲ  
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Aplankysite Ado dramblių nacionalinį parką, įkur-
tą norint apsaugoti paskutinius 11 laukinių dram-
blių nuo išnykimo. Dabar čia ganosi daugiau nei 600 
dramblių. Parke taip pat galima išvysti juodųjų raga-
nosių, kuprotųjų buivolų, liūtų ir leopardų, smulkes-
nių žinduolių ir daugiau nei 400 rūšių paukščių. 

Nuo 2 keliautojų

12–13 DIENOS. KNISNA–CICIKAMA (P, Pix1)
Vieną dieną praleisite prie Audrų upės žiočių. Pietūs 
gamtoje (12 kelionės dieną). Galėsite pasivaikščio-
ti akmenuota pakrante iki pat tarpeklio, nušokti su 
guma nuo aukščiausios viršūnės arba pasimėgauti 
jūrų gėrybėmis viename iš puikių Knisnos restoranų. 

14 DIENA. HERMANUSAS (P, Pi)
Po pusryčių keliausite į Hermanusą. Tai viena geriau-
sių vietų stebėti banginius nuo pakrantės. Gegužę–
gruodį banginiai atplaukia į pakrantės vandenis mai-
tintis ir poruotis. Po pietų pasivaikščiosite gražia 
pakrante. Vakarieniausite vietos restorane (už papil-
domą mokestį). 

15–16 DIENOS. KEIPTAUNAS (P)
Keiptaunas  – vienas vaizdingiausių miestų pasauly-
je. Miestą 1652 m. įkūrė olandai, jame yra daug is-
torinių pastatų, tarp jų – senasis olandų fortas, dau-
gelis kitų olandų ir britų kolonizacijos laikų pastatų. 
Pagrindinis traukos objektas – įstabusis Stalo kalnas. 
Pakeliui į Keiptauną apsilankysite gerai žinomame 
Pietų Afrikos vyno regione Stelenbose, ten degus-
tuosite vyną ir leisitės į ekskursiją po vyno rūsius. 
Užsuksite prie kyšulio Cape Point, nuo kurio atsiveria 
vienas žaviausių vaizdų pasaulyje. Galėsite nuvykti į 
Robeno salą. 

17 DIENA. KEIPTAUNAS (P) 
Pakilsite į Stalo kalną, nuo kurio atsiveria panorami-
niai Keiptauno vaizdai, aprėpiantys net Robeno salą. 
Vaizdą nuo Stalo kalno BBC apibūdino kaip panora-
mą, kurią tiesiog būtina pamatyti. Patyrinėję Afrikos, 
dar vadinamos Vaivorykštės tauta, siūlomus turtus, 
dar kartą pažvelgsite į Keiptauną. 

JOHANESBURGAS

JOHANESBURGAS
SVAZILANDAS SVAZILANDAS

ZULULANDO 
REZERVATAI

DRAKONO 
KALNAI

DRAKONO 
KALNAI

KRUGERIO 
NACIONALINIS

PARKAS KRUGERIO 
NACIONALINIS

PARKAS
MPUMALANGA

MPUMALANGA

KEIPTAUNAS

KEIPTAUNAS
HERMANUSAS

KNISNA

ADO DRAMBLIŲ 
NACIONALINIS

PARKAS

CICIKAMA Indijos 
vandenynas

Indijos 
vandenynas

6160
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1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–ANTANANARYVAS
2 DIENA. ANTANANARYVAS– 
MORONDAVA (P, V)
Važiuosite į oro uostą ir skrisite į Morondavą. Būsite 
pasitikti ir nuvežti į viešbutį. 

3 DIENA. MORONDAVA–KIRINDŽIO 
REZERVATAS–MORONDAVA (P, V)
Važiuosite į išdžiūvusių miškų Kirindžio rezervatą. 
Matysite vietinius gyvūnus: lemūrus, gyvates, chame-
leonus, fosas ir kt. Grįždami, saulei leidžiantis, susto-
site pasigrožėti garsiąja baobabų alėja. 

	Milžiniškų	baobabų	galybė	ir	galimybė	išvysti	fosą.

4 DIENA. MORONDAVA–ANCIRABĖ (P, V)
Kalvota vietove važiuosite į terminiais šaltiniais gar-
sėjančią Ancirabę. Grožėsitės tipiniu plokščiakalnio 
peizažu  – žalsvais ryžių ir kviečių laukais, raudono 
dirvožemio žeme, smaragdo spalvos krūmokšniais ir 
ryškiai mėlynu dangumi virš paprastų vietinių name-
lių, statytų iš medienos arba palmių lapų. Vakarėjant 
pasieksite Ancirabę. 

5 DIENA. ANCIRABĖ–RANOMAFANA (P, V)
Aplankysite Ranomafanos nacionalinį atogrąžų miš-
kų parką – įvairių rūšių lemūrų, paukščių, chameleo-
nų ir varlių namus. Sustosite Amboštroje – malagasių 
amatininkų centre. Čia galėsite susipažinti su zafi-
manirių genties pasididžiavimu  – medžio raižiniais. 
Tęsite kelionę į Ranomafaną. Užsiregistravę viešbuty-
je, turėsite galimybę vykti į naktinį gyvūnų stebėjimo 
žygį ir išvysti, kaip užslinkus sutemoms pradeda virti 
gamtos gyvenimas. 

	Zafimanirių	genties	pasididžiavimas –	medžio 
raižiniai, UNESCO objektas.

6 DIENA. RANOMAFANA–FIANARANCOA–
AMBALAVAO (P, V)
Lankysitės Ranomafanos nacionaliniame parke, iš-
siskiriančiame unikalia biologine įvairove. Matysite 
lemūrus, chameleonus, vorus, varles, daugybę or-
chidėjų 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. 

7 DIENA. AMBALAVAO–RANOHYRA (P, V)
Ekskursija po unikalaus rankų darbo popieriaus ga-
myklą „Antemoro“. Vykdami į Ranohyrą aplankysite 
Anja parką, kuriame galėsite stebėti kelias lemūrų 

šeimas natūralioje aplinkoje. Saulei leidžiantis atvyk-
site į Ranohyrą. 

8 DIENA. RANOHYRA (P, V)
Jūsų lauks nepakartojami įspūdžiai Isalo nacionali-
niame parke, garsėjančiame kanjonais, įspūdingais 
uolų dariniais, bet labiausiai – Mėnulio peizažais, su-
siformavusiais prieš 145–65 mln. metų. Tai geriausia 
vieta stebėti sifakas – dar vienos Madagaskare gyve-
nančios rūšies lemūrus. Vietiniai sako, jeigu sifaka pa-
sirodo 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. 

9 DIENA. RANOHYRA–TOLIARA–IFATIS (P, V)
Vyksite Toliaros link. Važiuosite per dygliakrūmių plo-
tus, kuriuos sudaro atskira ekosistema. Tai sume-
dėjusių lapuočių ir sukulentų mišinys, didingai puo-
šiantis mahafaly kapavietes. Aplankysite medelyną 
su daugybe kraštui būdingų augalų rūšių, po to tę-
site kelionę į Ifatį. Užsuksite į gražų paplūdimį, esan-
tį 27 km nuo miesto ir skirtą jūrinėms pramogoms. 

10 DIENA. IFATIS (P, V)
Laisva diena poilsiui prie jūros, pasivaikščiojimams 
po netoliese esantį žvejų kaimelį arba išvykai į par-
ką Reniala, kurio pagrindinis turtas  – baobabai. 
Neįprastame miške yra daugiau nei 2 tūkst. įvairių 
augalų rūšių, tarp jų  – ir endeminių. Pasigrožėsite 
ypač gyvybingais milžinais baobabais. Jų paslaptis – 
vanduo, kurį medžiai sukaupia per lietingus sezonus. 

11 DIENA. IFATIS–TOLIARA–
ANTANANARYVAS (P, V)
Būsite pervežti į Toliaros oro uostą ir skrisite į 
Madagaskaro sostinę. Oro uoste jus pasitiks ir nuveš 
į viešbutį. 

12 DIENA. ANTANANARYVAS (P, V)
Važiuosite į lemūrų parką, kur galėsite pamatyti net 
devynių rūšių laisvėje gyvenančius lemūrus. Po pietų 
grįšite į miestą, užsuksite į rankdarbių turgų. 

13–14 DIENOS. ANTANANARYVAS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
Daugiau susipažinsite su Madagaskaro sostine 
Antananaryvu. Vyksite į ekskursiją po pagrindinę 
miesto architektūrinę vertybę rūmų ansamblį Rova 
Ambohimanga, įtrauktą į UNESCO saugomų objektų 
sąrašą. Rūmų ansamblį sudaro ketveri rūmai ir mo-
narchų mauzoliejus. Po to būsite nuvežti į oro uostą 
skrydžiui.

MADAGASKARAS.  
NEATRASTAS IR UŽBURIANTIS
Madagaskaras – izoliuota sala, kupina neįtikėtinų gamtos turtų. Tarp senovinių augalų ir 
egzotinių žiedų skraido nematyti paukščiai ir margaspalviai drugeliai. Balto smėlio ato-
grąžų paplūdimiai bučiuoja smaragdo spalvos vandenis. Visa tai priverčia susimąstyti – 
čia rojaus idilė ar tikrovė?

Kelionė trunka 14 dienų14

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 12 keliautojų

KELIONĖJE:
• Kerinti įvairiausių rūšių lemūrų karalystė
• Dangų remiantys milžinai baobabai
• Neįtikėtini Mėnulio peizažai Žemėje
• Madagaskaro genčių gyvenimas iš arti

KELIONĖS DATOS:
2019 m. gegužės 18–birželio 1 d.;
2019 m. spalio 5–19 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 190 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 12 nakvynių 2–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

12 pusryčių, 11 vakarienių;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Madagaskarą ir atgal  

(nuo 1 100 EUR);
• vietiniai skrydžiai (nuo 500 EUR);
• Madagaskaro viza (apie 25–27 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

ANTANANARYVAS

ANCIRABĖ

IFATIS RANOHYRA
AMBALAVAO

RANOMAFANA

FIANARANCOA

TOLIARA

MORONDAVA

Mozambiko 
sąsiauris

Indijos 
vandenynas

KELIONĖJE:
• Lemūrų karalystė Madagaskaras
• UNESCO saugomi pirmykščiai miškai
• Endeminis lapės ir šuns mišrūnas fosas
• Madagaskaro nacionalinio medžio baobabo 

didybė

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 319 EUR + skrydis,  
kai vyksta 6 asmenys;  
nuo 1 569 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys,  
nuo 2 395 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 12 nakvynių 2–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 12 pusryčių;
• angliškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Madagaskarą ir atgal;
• vietinis skrydis (nuo 250 EUR);
• Madagaskaro viza (apie 25–27 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

MADAGASKARAS.  
GAMTOS STEBUKLŲ SALA
Raudonoji sala – taip Madagaskaras dažnai vadinamas dėl vyraujančio rausvos spalvos 
dirvožemio – nėra labai populiari tarp turistų. Čia nerasi prabangių vilų, puikių kelių ir 
gurmaniškų restoranų, tačiau jos gamtos turtai, floros ir faunos įvairovė nustebins ir 
daug ko mačiusiuosius.

Kelionė trunka 13 dienų13

1 DIENA. ANTANANARYVAS 
Savarankiškai atvykę į Antananaryvą, būsite pasitikti 
ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. ANTANANARYVAS–ANDAŠBĖ (P)
Stebėdami nuostabų ryžių laukų kraštovaizdį, krio-
klius ir retus miškus, keliausite į Andašbę. Užsuksite į 
Marozevo egzotinį parką pasižiūrėti keistųjų chame-
leonų ir kitų gyvūnų. Vakare turėsite galimybę vykti į 
naktinį gyvūnų stebėjimo žygį ir išvysti, kaip užslinkus 
sutemoms pradeda virti gamtos gyvenimas.

3 DIENA. ANDAŠBĖ (P)
Šiandien jūsų lauks apsilankymas Andašbės– 
Mantadijos nacionaliniame parke ir atradimai dau-
gybės gyvūnų rūšių buveinėje. Išvysite didžiausius iš 
visų lemūrų trumpauodegius indrius, užaugančius 
net iki 72  cm, ir ruduosius lemūrus. Taip pat apsi-
lankysite ir Vakonos miške. Nenustebkite, jei čia koks 
nors drąsus lemūras ims ir užšoks jums ant pečių. Čia 
jie prijaukinti ir visiškai nesibaimina žmonių.

4 DIENA. ANDAŠBĖ–ANTANANARYVAS–
ANCIRABĖ (P)
Po pusryčių grįšite atgal į sostinę. Vyksite į terminiais 
šaltiniais garsėjančią Ancirabę. Grožėsitės tipiniu 
plokščiakalnio peizažu – žalsvais ryžių ir kviečių lau-
kais, raudono dirvožemio žeme, smaragdo spalvos 
krūmokšniais ir ryškiai mėlynu dangumi virš paprastų 
vietinių namelių.

5 DIENA. ANCIRABĖ–RANOMAFANA (P)
Aplankysite Ranomafanos nacionalinį atogrąžų miš-
kų parką – įvairių rūšių lemūrų, paukščių, chameleo-
nų ir varlių namus. Sustosite Amboštroje – malagasių 
amatininkų centre. Čia galėsite susipažinti su zafi-
manirių genties pasididžiavimu  – medžio raižiniais. 
Tęsite kelionę į Ranomafaną. Užsiregistravę viešbu-
tyje, turėsite galimybę vykti į naktinį gyvūnų stebėji-
mo žygį. 

6 DIENA. RANOMAFANA (P)
Lankysitės Ranomafanos nacionaliniame parke, iš-
siskiriančiame unikalia biologine įvairove. Matysite 
lemūrus, chameleonus, vorus, varles, daugybę or-
chidėjų ir net medicinai naudojamų augalų. Visai ne-
seniai – tik 1986 m. – čia buvo atrasti ypatingi auksas-
palviai lemūrai, be to, šiame parke veisiasi daugiau 
nei 100 rūšių paukščiai.

7 DIENA. RANOMAFANA–RANOHYRA (P)
Ekskursija po unikalaus rankų darbo popieriaus ga-
myklą „Antemoro“. Vykdami į Ranohyrą aplankysite 
Anja parką, kuriame galėsite stebėti kelias lemūrų 
šeimas natūralioje aplinkoje. Saulei leidžiantis atvyk-
site į Ranohyrą. 

Nuo 2 keliautojų

8 DIENA. RANOHYRA (P)
Jūsų lauks nepakartojami įspūdžiai Isalo nacionali-
niame parke, garsėjančiame kanjonais, įspūdingais 
uolų dariniais, bet labiausiai – Mėnulio peizažais, su-
siformavusiais prieš 145–65 mln. metų. Tai geriausia 
vieta stebėti sifakas – dar vienos Madagaskare gyve-
nančios rūšies lemūrus. Vietiniai sako, jeigu sifaka pa-
sirodo kelyje, kuriuo eini, vadinasi, pasirinkai tinkamą 
kelią. Pėsčiomis pasiekę gamtinius baseinus, galėsite 
išsimaudyti ir pailsėti. Apsilankysite prie vadinamųjų 
„Nimfų kaskadų“ krioklio. Madagaskaro augalija ypa-
tinga, salos gyventojai didžiuojasi keletu endeminių 
rūšių, pavyzdžiui, lenktašakėmis nolinomis (dramblio 
pėdomis), alavijais ir įvairiomis palmėmis. 

9 DIENA. RANOHYRA–TOLIARA–IFATIS (P)
Vyksite Toliaros link. Važiuosite per dygliakrūmių plo-
tus, kuriuos sudaro atskira ekosistema. Tai sume-
dėjusių lapuočių ir sukulentų mišinys, didingai puo-
šiantis mahafaly kapavietes. Aplankysite medelyną su 
daugybe kraštui būdingų augalų rūšių, po to tęsite 
kelionę į Ifatį.

10 DIENA. IFATIS–TOLIARA–MORONDAVA (P)
Poilsis prie jūros. Vėliau būsite pervežti į Toliaros oro 
uostą ir skrisite į Morondavą. Oro uoste jus pasitiks 
ir nuveš į viešbutį. 

11 DIENA. MORONDAVA–MIANDRIVAZAS (P)
Pasitiksite saulėtekį garsiojoje baobabų alėjoje. Tai 
viena gražiausių Madagaskaro įžymybių ir viena įspū-
dingiausių vietų visoje mūsų planetoje. Kalnuota vie-
tove vyksite link Miandrivazo. 

12 DIENA. MIANDRIVAZAS– 
ANTANANARYVAS (P) 
Visa diena kelyje, atvykus nakvynė viešbutyje.

13 DIENA. ANTANANARYVAS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
Po pusryčių užsuksite į rankdarbių turgų. Po to būsite 
nuvežti į oro uostą skrydžiui.

ANTANANARYVAS

ANCIRABĖ

IFATIS RANOHYRA

RANOMAFANA

TOLIARA

MORONDAVA

MIANDRIVAZAS

Mozambiko 
sąsiauris

Indijos 
vandenynas
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1 DIENA. NAIROBIS
Nairobyje 18  val. susitiksite su grupe ir vadovu. Jei 
atvyksite anksti, patyrinėkite miestą savarankiškai. 
Aplankykite nacionalinį muziejų, rašytojos Karen 
Blixen muziejų ir kaimelį Bomas, kuriame pamatysi-
te kelių Kenijos genčių gyvenimo ypatumus. Nakvynė 
viešbutyje Nairobyje.

2 DIENA. NAKURU EŽERO  
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Važiuosite šiaurės vakarų kryptimi per Didįjį Lūžių slė-
nį, pro Naivašos ežerą, Elmentaitą iki Nakuru Ežero 
nacionalinio parko. Kelionė truks apie 3–4 valandas. 
Nedidelis ir kompaktiškas nacionalinis parkas įsi-
kūręs pačioje Didžiojo Lūžių slėnio širdyje, kur su-
tinkami raganosiai ir kiti „didžiojo penketo“ gyvūnai. 
Įsikursite stovyklavietėje parko pašonėje. Nei interne-
to, nei prabangių viešbučių čia nėra, tik gamta ir jūs. 
Nakvynė stovyklavietėje.

3 DIENA. NAIVAŠOS EŽERAS (P, Pi, V)
Su gidu keliausite į netolimą kaimelį. Turėsite neįkai-
nojamą galimybę pabūti su vietos gyventojais, įsilieti 
į jų kasdienybę. Vėliau lauks kelionė į Naivašos ežero 
stovyklavietę. Kelionė truks apie 3 valandas. Naivašos 
ežeras  – vienas iš nedaugelio gėlavandenių ežerų 
šiame slėnyje. Ežere yra plaukiojančių salų, kuriose 
gausu begemotų ir įvairiausių paukščių. Be to, galėsi-
te išsigryninti pinigų ir apsilankyti vietiniame turguje. 
Nakvynė stovyklavietėje.

4 DIENA. NAIVAŠOS EŽERAS (P, Pi, V)
Diena skirta poilsiui ir savarankiškoms pramogoms. 
Siūloma nukeliauti į Pragaro Vartų nacionalinį par-

ką, stebinantį ugnikalniais, akmenų bokštais, uolo-
mis ir tarpekliais, arba ramiai paplaukioti Naivašos 
ežeru, šokti ant dviračio ir minti iki alyvuogių giraitės. 
Nakvynė stovyklavietėje.

5 DIENA. LOITOS KALVOS IR MASAJŲ KAIMAS 
(P, Pi, V)
Šios dienos kelionė truks apie 5–6  valandas, o pa-
keliui jūsų lauks pietūs. Loitos kalvos  – tai masajų 
namai. Ši gentis garsėja savo raudonais apdarais ir 
papuošalais. Turėsite progą įsilieti į kasdienį masajų 
gyvenimą. Pasistatę palapinę, susitiksite su masajų 
vadovu ir pasikalbėsite apie jų istoriją, kultūrą, pa-
sivaikščiosite po kaimą, užsuksite į namus. Nakvynė 
stovyklavietėje.

6 DIENA. MASAJŲ MAROS  
NACIONALINIS REZERVATAS (P, Pi, V)
Per 1–2 valandas pasieksite įžymųjį Masajų Maros re-
zervatą. Įsikūrę stovykloje ir užkandę, šoksite į visurei-
gius ir keliausite pažinti laukinės gamtos. Nakvynė 
stovyklavietėje.

7 DIENA. MASAJŲ MAROS  
NACIONALINIS REZERVATAS (P, Pi, V)
Visos dienos pasivažinėjimas visureigiais po parką. Jei 
dar norėsite viską pamatyti iš viršaus, už papildomą 
mokestį siūlomas skrydis oro balionu, stebint saulė-
tekio užlietą ir bundančią savaną. Nakvynė stovykla-
vietėje.

8 DIENA. NAIROBIS (P, Pi)
Atsisveikinę su laukine Afrika, patrauksite Nairobio 
link. Kelionėje užtruksite iki 6 valandų.

KENIJA.  
LAUKINĖ GAMTA IR GENČIŲ PASLAPTYS
Nebesvarstykite, tiesiog čiupkite bilietus ir leiskitės į nuotykį  – aplankykite Keniją. 
Laukiniai gyvūnai, nacionaliniai parkai, paslaptingas masajų genties gyvenimas, neiš-
vaikščioti turistiniai takai. Tai Afrika, kurią dar ilgai sapnuosite. 

Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Susitikimas su masajų kareiviais, genties 

gyvenimo subtilybės ir nakvynė kaimelyje 
netoli Loitos kalvų

• Masajų Maros nacionalinis rezervatas ir 
laukinių gyvūnų stebėjimas

• Raganosių kasdienybė Nakuru Ežero 
nacionaliniame parke

• Pažintis su Nairobiu – kosmopolitišku miestu 
su daugybe restoranų, kavinių, muziejų

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 5–12, 12–19, 19–26 d.;
2019 m. vasario 2–9 d.;
2019 m. balandžio 13–20 d.;
2019 m. gegužės 4–11 d.;
2019 m. birželio 1–8, 15–22 d.;
2019 m. liepos 3–10, 6–13, 13–20, 17–24, 20–27 d.
2019 m. rugpjūčio 3–10, 10–17, 17–24, 24–31, 
31–rugsėjo 7 d.;
2019 m. rugsėjo 14–21, 21–28, 28–spalio 5 d.;
2019 m. spalio 5–12, 12–19, 19–26 d.;
2019 m. lapkričio 2–9, 16–23 d.;
2019 m. gruodžio 7–14, 21–28,  
28–2020 m. sausio 4 d.

KELIONĖS KAINA
nuo 1 040 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 1 nakvynė viešbutyje ir 6 nakvynės palapinių 

stovyklavietėje; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

7 pusryčiai, 7 pietūs, 6 vakarienės;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Keniją ir atgal  

(nuo 480 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

AFRIKOS 
SAFARIAI
TANZANIJA 
KENIJA

NAIROBIS

NAKURU  
EŽERAS

MASAJŲ  
MAROS 

NACIONALINIS
REZERVATAS

NAIVAŠOS 
EŽERAS

LOITOS 
KALVOS 

Indijos 
vandenynas
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KELIONĖJE:
• UNESCO vietovės: Ngorongoro draustinis ir 

Serengečio nacionalinis parkas 
• Klasikinės lodžijos laukinės Afrikos gamtos 

apsuptyje
• Jaudinantys safariai ir pažintis su nepaprastu 

Afrikos gyvūnijos pasauliu

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 15–24 d.; 
2019 m. vasario 19–28 d.; 
2019 m. birželio 18–27 d.;
2019 m. liepos 2–11 d.;
2019 m. rugpjūčio 6–15 d.;
2019 m. rugsėjo 17–26 d.;
2019 m. spalio 8–17 d.;
2019 m. lapkričio 5–14 d.
Galimos ir kitos datos.

KELIONĖS KAINOS: 
nuo 2 470 EUR + skrydis,  
kai vyksta 6 asmenys;  
nuo 2 670 EUR + skrydis,  
kai vyksta 4 asmenys;  
nuo 3 070 EUR + skrydis,  
kai vyksta 2 asmenys  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 5 nakvynės lodžijose, 4 nakynės Zanzibare;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

9 pusryčiai, 5 pietūs, 8 vakarienės;
• angliškai kalbančio safario vairuotojo ir gido 

paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Kilimandžarą, į Zanzibarą ir 

atgal iš Zanzibaro (nuo 890 EUR);
• Tanzanijos viza ir formalumų sutvarkymas 

Kilimandžaro oro uoste (apie 50 JAV dolerių);
• privalomas geltonojo drugio tarptautinis 

skiepų sertifikatas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

SAFARIAI TANZANIJOJE IR  
SVAJONIŲ POILSIS ZANZIBARE 
Tanzanija – Rytų Afrikos valstybė su savanomis, atogrąžų miškais, palmėmis nusagstyto-
mis salomis, gausia gyvūnija. Čia susiduria aukščiausias Afrikos kalnas ir giliausia jūra. 
Į Tanzaniją geriausia keliauti sausuoju laiku: birželį–spalį ir sausį bei vasarį. Tanzanijos 
saloje Zanzibare pasinersite į nuostabų poilsį, pranokstantį net svajones.

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. KILIMANDŽARAS–ARUŠA 
Savarankiškai atvyksite į Kilimandžarą, būsite pasitikti 
ir važiuosite į viešbutį Arušoje.

2 DIENA. MANIAROS EŽERAS–
NGORONGORAS (P, Pi, V)
 Po pusryčių išvyksite į Karatu, esantį šalia Maniaros 
ežero nacionalinio parko. Po pietų leisitės į safarį po 
parko teritoriją. Tai nedidelis vaizdingas parkas, ku-
rio du trečdalius užima pats Maniaros ežeras. Nors 
parkas nėra didelis (apie 320 kv. km), tačiau dėl čia 
gyvenančių unikalių rūšių gyvūnų vykti į safarį tikrai 
verta. Parkas garsus liūtais, besiilsinčiais medžiuo-
se, juos, jei tik nenuvils sėkmė, galėsite pamatyti pa-
togiai įsitaisiusius akacijose. Išvysite daugybę van-
dens paukščių – pelikanų, būrius flamingų. Išvyksite į 
Ngorongoro draustinį. 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 lo-
bynu.

3 DIENA. NGORONGORAS–SERENGEČIO 
NACIONALINIS PARKAS (P, Pi, V)
Išvyksite į Serengečio nacionalinį parką. Popietinė iš-
vyka į safarį. 

4 DIENA. SERENGEČIO NACIONALINIS 
PARKAS (P, Pi, V)
Visos dienos safaris – pažintis su gamta ir laukiniais 
gyvūnais. Serengečio nacionalinis parkas yra vie-
nas 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 plėšrū-
nų. Ypač parkas garsėja savo „didžiuoju penketu“  – 
liūtu, leopardu, drambliu, raganosiu ir buivolu. 

5 DIENA. SERENGEČIO NACIONALINIS 
PARKAS–NGORONGORO KRATERIS (P, Pi, V)
Leisitės į patį Ngorongoro kraterį ir jame praleisi-
te dieną. Ngorongoro kraterio skersmuo siekia net 
20 km ir yra didžiausias uždaras krateris pasaulyje. 
Jo teritorijoje aptinkama net 25 tūkst. žinduolių, dau-
giausia 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 kin-
tanti ekosistema atskleis jums nepaprastą ir dar ne-
pažintą gyvūnijos pasaulį. 

Nuo 2 keliautojų

6 DIENA. NGORONGORO KRATERIS– 
ARUŠA–ZANZIBARAS (P, Pi, V)
Važiuosite į Arušą. Kelionės trukmė – apie tris valan-
das. Arušoje pietausite ir vyksite į Kilimandžaro oro 
uostą skrydžiui į Zanzibarą. Zanzibare būsite pasitikti 
ir važiuosite į poilsio viešbutį. 

7–9 DIENOS. ZANZIBARAS (P) 
Laisvas laikas ir poilsis Zanzibare. 
Zanzibare jūsų laukia ypatingi balto smėlio paplūdi-
miai, koraliniai rifai, Akmeninis miestas ir dar daugiau 
įdomybių. Atstumas iš viešbučio iki Akmeninio mies-
to – apie 50 kilometrų. Zanzibaras – ryškių spalvų ir 
egzotiškų kvapų sala. Joje plyti įvairiausių prieskonių 
plantacijos. Jei pageidausite, galėsite vykti į ekskursi-
jas po šias stebuklingas vietas, o po jų įsigyti šviežių 
prieskonių. Visą salą juosiantis koralinis rifas ir gausi 
povandeninio pasaulio gyvūnija leidžia priskirti salą 
geriausioms nardymo vietoms pasaulyje. Vakarinėje 
salos pakrantėje įsikūręs Zanzibaro miestas ir garsu-
sis jo senamiestis – indų pirklių įkurtas ir į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas senasis Akmeninis 
miestas. Jo gausybė magiškų akmeninių gatvelių ne-
paleis jūsų visą dieną: bus malonu pasiklysti ir vis at-
rasti kelią iš naujo. Rekomenduojame būtinai aplan-
kyti katedrą, senąjį vergų turgų, vėlyvąją Zanzibaro 
sultonų rezidenciją, arabų fortą ir šalia esantį stebu-
klų namą, kuris tokį pavadinimą gavo XIX a. pab., kai 
jame pirmajame visame Zanzibare buvo įvesta elek-
tra ir netgi įrengtas liftas.
Natūralus miško draustinis „Jozani“ salos pietryčiuo-
se yra namai retiesiems kolobusams – tik Zanzibarui 
būdingoms raudonosioms beždžionėms.

10 DIENA. ZANZIBARAS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS
Papusryčiausite viešbutyje ir būsite nuvežti į oro uos-
tą. Skrydis Zanzibaras–tarpinis oro uostas–Vilnius. 

ZANZIBARAS

KILIMANDŽARAS

NGORONGORO
DRAUSTINIS

SERENGEČIO 
NACIONALINIS

PARKAS

KARATU
ARUŠA
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ŠIAURĖS 
AMERIKA
JAV 
ALIASKA
KANADA
MEKSIKA

1 DIENA. NIUJORKAS
Savarankiškai atvyksite į Niujorką (už papildomą mo-
kestį siūlomas pasitikimas Niujorko oro uoste ir nu-
vežimas iki viešbučio). Apsistojus viešbutyje, laisvas 
laikas.

2 DIENA. NIUJORKAS (P)
Apžvalginė ekskursija po miestą autobusu. 
Niujorkas – vienas didžiausių, įdomiausių ir dinamiš-
kiausių pasaulio miestų, vadinamas „Didžiuoju obuo-
liu“. Jis magiškai traukia beprotišku gyvenimo tempu, 
spinduliuojančia energija, anonimiškumu ir kūrybiniu 
įkvėpimu. Aplankysite miesto centrą, kur jūsų lauks 
garsioji Penktoji aveniu, „Trumpo bokštas“, Rokfelerio 
centras. Apžiūrėsite „Ground Zero“ memorialą aikš-
tėje, kur stovėjo Pasaulio prekybos centro bokštai 
dvyniai. Pamatysite Baterijos parką, iš kur atsiveria 
įspūdinga miesto panorama: Niujorko uostas, Eliso 
sala ir Niujorko simbolis Laisvės statula. Taip pat pa-
matysite Niujorko finansų centrą – Volstritą, JTO pas-
tatą, garsųjį Brodvėjų, Linkolno centrą ir kt.

3 DIENA. NIUJORKAS– 
NIAGAROS KRIOKLYS (P)
Vyksite į dviejų dienų ekskursiją prie bene garsiau-
sio visame pasaulyje Niagaros krioklio. Manoma, 
kad šiam kriokliui maždaug 10–12 tūkst. metų. Šis 
didingas gamtos kūrinys susidarė vandeniui išplo-
vus molio skalūnus ir įgriuvus dolomitinėms klintims. 
Atvykę į Niagaros parką, pasivaikščiosite Niagaros 
upės pakrante, stabtelėsite apžvalgos aikštelėse. 
Apsilankysite prie krioklio, iš kur grožėsitės vakari-
niais panoramos vaizdais.

4 DIENA. NIAGAROS KRIOKLYS– 
NIUJORKAS (P)
Tęsite ekskursiją po Niagaros krioklio par-
ką. Pamatysite Ožio salą, grožėsitės nuostabiais 
Niagaros upės vaizdais. Šiltojo sezono metu siūlomi 
kruizai Niagaros upe po pačiu kriokliu. Taip pat gali-
ma apsilankyti „Vėjų oloje“, pro kurią praėję atsidursi-
te krioklio papėdėje, galingo vandens srauto kritimo 
vietoje. Jei bus laiko ir tinkamas oras, galimas apsilan-
kymas indėnų gyvenvietėje ir Niagaros forte. Grįšite 
į Niujorką.

5 DIENA. NIUJORKAS (P)
Laisva diena Niujorke.

6 DIENA. NIUJORKAS–LOS ANDŽELAS (P)
Anksti ryte vyksite į oro uostą skrydžiui į Los Andželą. 
Amerikietišką svajonę įkūnijantis Los Andželas trau-
kia keliautojus iš viso pasaulio, trokštančius atskleisti 
garsiojo „Angelų miesto“ paslaptį. Šis Kalifornijos me-
tropolis yra ir kino meka, gerai žinoma dėl XX a. pra-
džioje įkurto Holivudo. Leisitės į trumpą apžvalginę 
ekskursiją po miestą. 

7 DIENA. LOS ANDŽELAS– 
SAN DIEGAS–LOS ANDŽELAS (P)
Vyksite apžiūrėti antro pagal dydį Kalifornijos miesto 
San Diego, garsėjančio plačiais balto smėlio paplūdi-
miais. Jame daug istorinių, karinės technikos ir kitų 
muziejų. Autentiškas vesterno laikus menantis sena-
miestis vilioja senovinėmis užeigomis, o miesto cen-
tro naktiniai klubai stebina savo gausa ir įvairumu. Po 
ekskursijos grįšite į Los Andželą.

8 DIENA. LOS ANDŽELAS– 
DIDYSIS KANJONAS (P)
Tęsite apžvalginę ekskursiją po Los Andželo miestą. 
Po ekskursijos vyksite į Didžiojo Kanjono regioną, ties 
Nevados ir Arizonos valstijų riba.

9 DIENA. DIDŽIOJO KANJONO NACIONALINIS 
PARKAS–PAUELIO EŽERO RAJONAS (P)
Vyksite į Didžiojo Kanjono nacionalinį parką. Didysis 
Kanjonas  – didingas gamtos stebuklas, įtrauktas į 
CNN sudarytą 7 gamtos pasaulio stebuklų sąrašą. 
Apžiūrėsite draustinį, grožėsitės Didžiojo Kanjono 
panoraminiais vaizdais. Vėliau vyksite į Pauelio eže-
ro rajoną.

10 DIENA. BRAISO KANJONO NACIONALINIS 
PARKAS–SIONO NACIONALINIS PARKAS– 
LAS VEGASAS (P)
Leisitės į Braiso Kanjono nacionalinį parką Jutos vals-
tijoje. Šiame kanjone galima išvysti daugybę arklio 
pasagos pavidalo amfiteatrų, gamtos išskobtų uo-
lose. Vėliau važiuosite į Siono nacionalinį parką. Tai 
unikalaus grožio vieta, tapusi namais daugybei rūšių 
žinduolių, paukščių, roplių, amfibijų ir žuvų. Paskui 
vyksite į Las Vegasą – didelį turistų traukos centrą, įsi-
kūrusį žalumos oazėje raudonos Mohavių dykumos 
viduryje. Čia pateksite į tikrą pramogų sūkurį.

11 DIENA. LAS VEGASAS (P)
Pusryčiai. Las Vegasas – pasaulio lošimo sostinė, ste-
buklų ir nuostabių atradimų miestas. Garsioji 7 km il-
gio gatvė The Strip, kurioje sutelktos visos pagrindinės 
pramogos. Leisitės į ekskursiją po žymias lankytinas 
vietas, apžiūrėsite geriausius kazino, pramogausite. 
Turas „Vakaro žiburiai“.

12 DIENA. LAS VEGASAS–ORO UOSTAS (P)
Numatytu laiku viešbučio pervežimas į oro uostą (už 
papildomą mokestį).

AMERIKA.  
PASAULIS TARP DVIEJŲ VANDENYNŲ
Jungtinės Amerikos Valstijos – tokios pažįstamos ir kartu nepasiekiamos. Svajonių šalis, 
sėkmės medžiotojų taikinys, aprangos, muzikos, populiariosios kultūros madų diktuo-
toja. Ji traukia savo sėkmės istorija, žada svajonių išsipildymą, visada kviečia ir vilioja. 

Kelionė trunka 12 dienų12

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Niujorkas – dinamiškiausias miestas Žemėje
• Niagaros krioklys – didingas gamtos kūrinys
• San Diego senamiestis, menantis vesterno 

laikus
• Las Vegasas – svajonės ir aistros žaismas

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. gegužės 7–18, 14–25, 21–birželio 1 d.;
2019 m. birželio 4–15, 10–21, 18–29,  
25–liepos 6 d.;
2019 m. liepos 2–13, 9–20, 16–27,  
22–rugpjūčio 2, 30–rugpjūčio 10 d.;
2019 m. rugpjūčio 6–17, 12–23, 19–30,  
27–rugsėjo 7 d.;
2019 m. rugsėjo 3–14, 10–21, 17–28,  
24–spalio 4 d.; 
2019 m. spalio 1–12, 8–19, 16–27,  
29–lapkričio 9 d.;
2019 m. lapkričio 12–23, 17–28 d.;
2019 m. gruodžio 2–13, 11–22, 18–29,  
24–2020 m. sausio 4 d.

KELIONĖS KAINA
nuo 2 295 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pervežimai pagal programą;
• vidinis skrydis Niujorkas–Los Andželas;
• 11 nakvynių turistinės klasės viešbučiuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų 

metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į JAV ir atgal;
• pervežimas Niujorke ir Las Vegase oro 

uostas–viešbutis–oro uostas; 
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) arba viza 

keliauti į JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

SAN DIEGAS
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ANDŽELAS
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KANJONO 

NACIONALINIS
PARKAS

NIAGAROS 
KRIOKLYS
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PAUELIO EŽERAS
DIDYSIS KANJONAS
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KELIONĖJE:
• Didysis Kanjonas – didingas gamtos 

stebuklas, CNN įtrauktas į 7 gamtos pasaulio 
stebuklų sąrašą

• Los Andželas – kino meka
• Las Vegasas – svajonės ir aistros žaismas
• San Fransiskas – vieta, kur yra visko po 

truputį

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. gegužės 3–12, 19–28 d.; 
2019 m. birželio 9–28, 15–26 d.;
2019 m. liepos 7–13, 14–23 d.;
2019 m. rugpjūčio 4–20, 17–26 d.; 
2019 m. rugsėjo 8–17, 22–spalio 1 d.; 
2019 m. spalio 6–15, 21–30 d.;
2019 m. lapkričio 3–12, 17–26 d.;
2019 m. gruodžio 7–16 d.

KELIONĖS KAINA
nuo 1 739 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 9 nakvynės turistinės klasės viešbučiuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų 

metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į JAV ir atgal;
• pervežimai Los Andžele ir San Fransiske oro 

uostas–viešbutis–oro uostas; 
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) arba viza 

keliauti į JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

AMERIKA. KETURIOS JAV VALSTIJOS: 
KALIFORNIJA, NEVADA, ARIZONA, JUTA 
Jungtinės Amerikos Valstijos turi net 50 valstijų. Visų jų per vieną kelionę apžiūrėti neį-
manoma, tačiau siūlome pasisvečiuoti vakarinėje šalies dalyje, kurioje vyrauja vaizdin-
ga gamta. Lankantis JAV vakaruose, tiesiog būtina užsukti ir į pasaulio žaidimų sostinę 
Las Vegasą.

Kelionė trunka 10 dienų10

1 DIENA. LOS ANDŽELAS 
Savarankiškai atvykę į Los Andželą, būsite pasitikti 
ir nuvežti į viešbutį. Amerikietišką svajonę įkūnijan-
tis Los Andželas traukia keliautojus iš viso pasaulio, 
trokštančius atskleisti garsiojo „Angelų miesto“ pa-
slaptį. Kalifornijos metropolis Los Andželas yra kino 
meka ir, ko gero, populiariausias kino miestas pasau-
lyje, gerai žinomas dėl XX a. pradžioje įkurto Holivudo. 
Šio miesto gyventojams net nereikia išvažiuoti iš 
miesto, kad pailsėtų prie vandens. Čia yra dešimtys 
paplūdimių, o juose daugybė palmių, baltutėlis smė-
lis ir išvystyta infrastruktūra. Leisitės į trumpą apžval-
ginę ekskursiją po miestą. 

2 DIENA. LOS ANDŽELAS–SAN DIEGAS– 
LOS ANDŽELAS (P)
Vyksite apžiūrėti antro pagal dydį Kalifornijos miesto 
San Diego, garsėjančio plačiais balto smėlio paplūdi-
miais. Jame daug istorinių, karinės technikos ir kitų 
muziejų. Autentiškas vesterno laikus menantis sena-
miestis vilioja senovinėmis užeigomis, o miesto cen-
tro naktiniai klubai stebina savo gausa ir įvairumu. Po 
ekskursijos grįšite į Los Andželą. 

3 DIENA. LOS ANDŽELAS– 
DIDYSIS KANJONAS (P)
Tęsite apžvalginę ekskursiją po Los Andželo miestą, 
užsuksite į J. Paulo Getty meno muziejų. Po ekskursi-
jos vyksite į Didžiojo Kanjono regioną, ties Nevados ir 
Arizonos valstijų riba. 

4 DIENA. DIDŽIOJO KANJONO NACIONALINIS 
PARKAS–PAUELIO EŽERO RAJONAS (P)
Vyksite į Didžiojo Kanjono nacionalinį parką. Didysis 
Kanjonas  – didingas gamtos stebuklas, kuris yra 
įtrauktas į 7 gamtos pasaulio stebuklų sąrašą, suda-
rytą CNN. Spalvingą stačių šlaitų tarpeklį per 6 mln. 
metų suformavo Kolorado upė ir jos intakai. Beveik 
visas Didysis Kanjonas, nutįsęs daugiau nei 400 km, 
priklauso Didžiojo Kanjono nacionalinio parko teri-
torijai, kuri įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąra-
šą. Kanjono gylis  – 1 600–2 000 metrų. Apžiūrėsite 
draustinį, grožėsitės Didžiojo Kanjono panoraminiais 
vaizdais. Vėliau vyksite į Pauelio ežero rajoną.

Nuo 2 keliautojų

5 DIENA. BRAISO KANJONO NACIONALINIS 
PARKAS–SIONO NACIONALINIS PARKAS– 
LAS VEGASAS (P)
Leisitės į Braiso Kanjono nacionalinį parką Jutos vals-
tijoje. Šiame kanjone galima išvysti daugybę arklio pa-
sagos pavidalo amfiteatrų, gamtos išskobtų uolose 
rytiniame Paunsaugunto plokščiakalnio pakraštyje. 
Važiuosite į pribloškiančių kraštovaizdžių, iš akmens 
iškaltų per milijonus metų, Siono nacionalinį parką. 
Tai unikalaus grožio vieta, tapusi namais daugybei rū-
šių žinduolių, paukščių, roplių, amfibijų ir žuvų. Vėliau 
vyksite į Las Vegasą – azartinių lošimų ir žaidimų sos-
tinę. Tai didelis turistų traukos centras, kurį kasmet 
aplanko apie 39 mln. svečių. Miražu, pasaka arba sva-
jone vadinamas miestas įsikūręs žalumos oazėje rau-
donos Mohavių dykumos viduryje. Pateksite į tikrą 
pramogų sūkurį, visur daugybė šviesų, spalvų, garso, 
minios žmonių, o viską valdo azartas, rizika ir adrena-
linas. Las Vegasas yra nemiegantis naktimis miestas, 
gyvenimas čia nenurimsta nė sekundei.

6 DIENA. LAS VEGASAS (P)
Las Vegasas  – pasaulio lošimo sostinė, stebuklų ir 
nuostabių atradimų miestas. Garsioji 7 km ilgio gatvė 
The Strip, kurioje sutelktos visos pagrindinės pramo-
gos. Čia galima pamatyti Eifelio bokštą, Laisvės sta-
tulą, Brandenburgo vartus ar net Venecijos kanalus, 
kurių dydžiai, žinoma, neprilygsta originalams, tačiau 
palieka įspūdį. Ekskursija po žymias lankytinas vietas, 
apžiūrėsite geriausius kazino, pramogausite, matysi-
te unikalų vakaro šviesų šou.

7 DIENA. LAS VEGASAS–KALIFORNIJA (P)
Vyksite į šiaurės vakarus  – iš Nevados valstijos į 
Kaliforniją. Persikelsite iš dykumos į derlingą slėnį.

8 DIENA. KALIFORNIJA–JOSEMIČIO 
NACIONALINIS PARKAS–SAN FRANSISKAS (P)
Leisitės į Josemičio nacionalinį parką. Tai vienas gar-
siausių gamtos draustinių pasaulyje, tikra stebuklų 
šalis, kur yra visko: vaizdingų ežerų, krioklių kaska-
dų, vešlių miškų, reliktinių augalų, gigantiškų granito 
uolų. Po vizito parke išvyksite į San Fransiską.

9 DIENA. SAN FRANSISKAS (P)
Apžvalginė ekskursija po miestą. Apžiūrėsite gar-
sius tiltus, parkus, paminklus, apžvalgos aikšteles 
su nuostabiomis panoramomis ir kitas įdomiausias 
miesto vietas.

10 DIENA. SAN FRANSISKAS (P)
Po pusryčių turėsite laisvo laiko. Numatytu laiku iš-
vyksite į oro uostą skrydžiui namo. 
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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 snie-
gu 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 le-
dynais. 
Pasikėlimas Aliaskos kalnų tramvajumi Mount 
Alyeska Tram 
Aliaskos kalnų tramvajumi per 7  min. pasikelsite iš 
viešbučio „Alyeska“, esančio 700 m aukštyje, iki kal-
no 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, susipa-
žinti su aukso Aliaskoje istorija. 

Pramoga Soldotnoje
Meškų stebėjimas
Išvyka į Klarko ežero nacionalinį parką ir rezervatą, 
kurį pasiekti galima tik lėktuvais. Parkas garsėja lau-
kine 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)
Visos ar pusės dienos lašišų žvejybos išvyka Kenajaus 
upėje. Dienos laimikis  – šiaurinėje Ramiojo vande-
nyno dalyje gyvenančios didžiosios lašišos. Žvejyba 
Kenajaus upėje  – puiki pramoga tiek vaikams, tiek 
naujokams, tiek ekspertams. Galimi patys įvairiausi 
žvejojimo būdai. 

5 DIENA. KENAJUS–STIUARTAS (P)
Keliausite link Stiuarto. Turėsite galimybę pamatyti 
nacionaliniame parke esantį vadinamąjį „Išėjimo“ le-
dyną (angl. Exit Glacier). Tai vienintelė parko vieta, ku-
rią galima pasiekti keliais ir takeliais. Stiuarte lankysi-
tės Kenajaus Fjordų nacionaliniame parke – senovės 
ledynų vietovėje, kur itin gausu jūrų gyvūnijos. 

Pramoga Stiuarte
Kruizas po Kenajaus Fjordų nacionalinį parką
Parke atsiveria vieni gražiausių gamtos vaizdų  – 
Kenajaus kalnai, Hardingo ledynų laukas, ežerai 
ir fjordai. Dėl šių gamtos objektų tai populiariau-
sias Aliaskoje laukinės gamtos ir ledynų kruizas. 
Aplankysite Aliaskos Jūrų nacionalinį gamtos rezer-
vatą, kuriame verda laukinių paukščių gyvenimas. 
Vakare atplauksite į Lapių salą. 

6 DIENA. STIUARTAS (P, V)
Kruizas po Kenajaus Fjordų nacionalinį parką. 
Vakarienė Lapių saloje.

7 DIENA. STIUARTAS–TALKITNA (P) 
Keliausite link Talkitnos, įsikūrusios vaizdingame 
Matanuskos Susitnos slėnyje. Miesto pasididžia-
vimas  – 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 smailios 
granito keteros, dar kartą suprasite, koks jis milžiniš-
kas. 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 pažin-
ti laukinį Aliaskos gyvenimą, kuriuo ir garsėja vietovė. 
Kuo giliau keliausite, tuo daugiau laukinio gyvenimo 
išvysite. Pasimėgausite galimybe susipažinti su tun-
dros augalija ir gyvūnija. 

10 DIENA. DENALIO NACIONALINIS PARKAS–
ANKORIDŽAS (P)
Važiuosite į Ankoridžą. Aplankykite Matanuskos le-
dyną, nors ir sugaišite 2,5  val. ilgiau, kol pasieksite 
Ankoridžą. Savarankiškai galėsite apžiūrėti Ankoridžą. 

ALIASKA.  
LAUKINĖS GAMTOS IR BALTOJO GRIAUSTINIO ŽEMĖ
Pasinaudokite unikalia proga susipažinti su tolimąja Aliaska. Pasirinkti kelionės maršru-
tą nebus sunku, nes kiekviena Aliaskos vietovė turi šį tą neįprasto ir originalaus. O svar-
biausia – čia vis dar galima išvysti unikalių, civilizacijos nepaliestų ir kvapą gniaužiančių 
gamtos stebuklų...

Kelionė trunka 11 dienų11

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Denalio nacionalinis parkas ir skrydis virš 

Denalio kalno ledynų
• Kenajaus Fjordų nacionalinis parkas ir kruizas 

laivu
• Lašišų žvejyba upėje
• Netikėti ir tikėtini pasimatymai su laukine 

gyvūnija

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. liepa ir rugpjūtis

KELIONĖS KAINA 
nuo 3 159 EUR + skrydis, 
kai vyksta 2 asmenys 
(asmeniui dviviečiame kambaryje) 
Galutinė kaina priklauso nuo vykstančių 
asmenų skaičiaus, viešbučių užimtumo.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• automobilio nuoma su 4 varomaisiais ratais;
• 10 nakvynių 3  viešbučiuose ar lodžijose;
• maitinimas pagal programą: 9 pusryčiai.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Aliaską ir atgal (nuo 

950 EUR);
• JAV elektroninis leidimas (ESTA) keliauti  

į JAV;
• visos pramogos, nurodytos programoje;
• išnuomoto automobilio degalų sąnaudos;
• navigacijos įranga, papildomas vairuotojas  

ir automobilio draudimai;
• žvejybos leidimas; 
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

ANKORIDŽAS
GERDVUDAS

TALKITNA

DENALIO 
NACIONALINIS 

PARKAS

KENAJUS
STIUARTAS

11 DIENA. ANKORIDŽAS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P)
Vyksite į Ankoridžo oro uosto, nuomos punkte palik-
site automobilius ir užsiregistruosite į skrydį. Skrydis 
Ankoridžas–tarpiniai oro uostai–Vilnius. 
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1 DIENA. MEKSIKAS
Savarankiškai atvykę į Meksiką, būsite pasitikti ir nu-
vežti į viešbutį. 

2 DIENA. MEKSIKAS–TEOTIHUAKANAS (P)
Ekskursija po Meksiką, vieną didžiausių pasaulio 
miestų, įkurtą 1325  m. senosios actekų sostinės 
Tenočtitlano vietoje. Čia gyveno apie 300  tūkst. gy-
ventojų, stūksojo apie 60 tūkst. namų. Plačios ir tvar-
kingos gatvės vedė tarp milžiniškų pastatų iš rausvo 
akyto akmens. Ispanų užkariautojai Tenočtitlaną su-
griovė ir jo vietoje pastatė dabartinį Meksiko mies-
tą. Miesto centre pamatysite istorinę Konstitucijos 
(Zócalo) aikštę – Meksikos simbolį, įtrauktą į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, svarbiausią Meksikos katali-
kų katedrą, Prezidento rūmus su Diego Riveros fres-
komis, senovės actekų didingojo miesto Tenočtitlano 
ritualinę vietą su piramide Templo Mayor. Aplankysite 
Antropologijos muziejų. Vėliau vyksite į UNESCO sau-
gomą mistinį dievų miestą Teotihuakaną. Apžiūrėsite 
visame pasaulyje žinomas Saulės ir Mėnulio pirami-
des, Sparnuotosios gyvatės šventyklą. Jei liks laiko, ga-
lėsite užkopti į piramides.

3 DIENA. MEKSIKAS–PUEBLA–VERAKRUSAS 
(P)
Vyksite į Verakrusą  – Meksikos įlankoje įsikūrusį di-
džiausią uostamiestį. Pamatysite garsiuosius vei-
kiančius ugnikalnius Popokatepetlį ir Istaksihuatlį. 
Užsuksite į Pueblą  – Angelų miestą, garsėjantį 
Talaveros keramika, rankų darbo dirbiniais ir šokola-
diniu padažu „Mole“. 

4 DIENA. VERAKRUSAS–VILJAHERMOSA–
PALENKĖ (P)
Kelionė į Viljahermosą, Tabasko valstijos sostinę. 
Miestas išgarsėjo radus čia naftos ir tapo svarbiu 
naftos perdirbimo pramonės centru. Darant grę-
žinius rasta seniausios olmekų kultūros artefaktų. 
Apsilankysite La Ventos parke, kuriame įsikūręs ol-
mekų kultūros muziejus po atviru dangumi. Be vieti-
nės floros ir faunos, čia išvysite ir milžiniškas negridų 
bruožų galvas – vieną pagrindinių senovės civilizaci-
jų paslapčių. Važiuosite link Palenkės – majų miesto.

5 DIENA. PALENKĖ–JASČILANAS–PALENKĖ (P)
Vyksite į Jasčilaną. Archeologiniai radiniai rodo, kad 
čia klestėjo majų civilizacija. Šioje vietovėje ir dabar te-
begyvena vietinės indėnų bendruomenės. Važiuosite 
iki Usumasintos upės žiočių, iš ten valtimis pasieksite 
Jasčilano griuvėsius – šventą lakandonų etninės indė-
nų 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 įtrauk-
tą Palenkę. Tai kone gražiausias iki šiol rastas majų 

ritualinis centras. Pamatysite garsiąją Užrašų šventy-
klą, Saulės, Kryžiaus šventyklas, to meto elito rūmus. 
Vėliau vyksite į Kampečę – miestą, įrašytą į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Vakare už papildomą mo-
kestį rekomenduojame pasivažinėti po miestą jaukiu 
tramvajumi. 

7 DIENA. KAMPEČĖ–UŠMALIS–MERIDA (P)
Vyksite į paslaptingąjį UNESCO saugomą majų mies-
tą Ušmalį. 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.

8 DIENA. MERIDA–ČIČEN ICA–EK BALAMAS–
KANKŪNAS (P)
Keliausite į vieną iš septynių naujųjų pasaulio stebu-
klų Čičen Icą – toltekų civilizacijos palikimą. Būtent čia 
yra garsioji Kukulkano piramidė, įrašyta į UNESCO pa-
saulio paveldo sąrašą, Karių šventykla, Tūkstančio ko-
lonų salė, observatorija, žaidimo su kamuoliu laukas, 
šventasis altorius, prie kurio buvo atliekamos žmonių 
aukojimo apeigos. Atsivėsinti užsuksite prie senoto – 
nepaprastos vandens spalvos ir grožio požeminio in-
dėnų ežero. Apsilankysite Ek Balame, majų civilizaci-
jos mieste. Turo pabaiga.

Kelionės pratęsimas Kankūne arba Riviera 
Maya.
8 DIENA. KANKŪNAS arba RIVIERA MAYA  
(P arba VĮ)
Po ekskursijų vyksite į pasirinktą kurortą.

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.

MEKSIKA.  
DIEVŲ MIESTAI
Meksika – savitas nepakartojamas pasaulis, kurio praeities paslaptys iki šiol neduoda 
ramybės pasaulio mokslininkams ir smalsuoliams. Prisilieskite prie mįslingosios šalies 
ir patirkite jos didybę.

Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Iš džiunglių gniaužtų išlaisvinta Palenkė
• Paslaptingasis dievų miestas Teotihuakanas
• Karstinių ežerėlių senotų gelmė
• Pasaulio stebuklas Čičen Ica

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 26–vasario 2 d.;
2019 m. kovo 16–23 d.;
2019 m. balandžio 30–gegužės 7 d.;
2019 m. birželio 15–22 d.;
2019 m. rugsėjo 24–spalio 1 d.;
2019 m. lapkričio 16–23 d.;
2019 m. gruodžio 30–2019 m. sausio 6 d.*

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 542 EUR* + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
* Kalėdiniu bei naujametiniu laikotarpiu gali 
būti taikoma priemoka.
PRATĘSIMO KAINOS:
nuo 200 EUR (asmeniui 3  viešbučio 
dviviečiame kambaryje), nuo 400 EUR 
(pasirinkus 4  viešbutį), nuo 550 EUR 
(pasirinkus 5  viešbutį)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 7 nakvynės 4  viešbučiuose; 
• parvežimas į viešbutį po ekskursijų; 
• nuvežimas iš viešbučio į oro uostą (apsistojus 

Kankūne);
• 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.
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PUEBLA
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KELIONĖJE: 
• Vaizdingiausi kraštovaizdžiai, lyginami  

tik su Norvegija ar Naująja Zelandija
• Netikėti įspūdžiai dinamiškuose miestuose
• Įspūdinga Ledo laukų alėja 
• Vandens griaustinis – Niagaros krioklys

KELIONĖS DATA:
2019 m. liepos 4–16 d.

KELIONĖS KAINA 
3 279 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 11 nakvynių 3  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą; 
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių;
• bagažo pristatymas iš autobuso į viešbutį  

ir atgal (1 vnt. asmeniui);
• 28 vietų transportas turo metu;
• kelto bilietai pagal programą;
• leidimai ir mokesčiai į nacionalinius parkus 

Banfe ir Džasperyje;
• angliškai kalbančių gidų paslaugos pažintinio 

turo metu;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos su 

vertimu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Torotą ir atgal iš Vankuverio 

(nuo 900 EUR);
• vidinis skrydis Torontas–Kalgaris;
• Kanados elektroninė registracija vizai ETA 

gauti (12 EUR, kai atliekama savarankiškai, 
20 EUR, užsakant per agentūrą);

• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KANADA. UNIKALIOS GAMTOS IR 
ŠURMULIUOJANČIŲ MIESTŲ PASAULIS 
Kalnų, ežerų, ledynų ir nuostabios laukinės gamtos kraštas. Kur kurtinamai gaudžia 
įspūdingi kriokliai, vilioja dangų remiančios viršukalnės ir galima išvysti gyvūnų, kuriuos 
galbūt matėte tik zoologijos soduose. O greta – puikūs miestai, kviečiantys pasinerti į 
nuostabų šurmulį.

Kelionė trunka 13 dienų13

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–TORONTAS 
2 DIENA. TORONTAS–NIAGAROS KRIOKLYS–
TORONTAS (P)
Vyksite prie garsiausio visame pasaulyje Niagaros 
krioklio, kurio pavadinimas reiškia „vandens griaus-
tinis“. Pasagos formos krioklys tapo laimę nešan-
čia jaunavedžių lankoma vieta. Apžiūrėsite krioklį, 
Niagaros vandens stotį, Sero Isaaco Brocko pamin-
klą ir Gėlių laikrodį, plaukiosite kruizu „Hornblower“. 
Aplankysite miestelį Niagara-on-the-Lake. Sustosite 
vietinėje vyninėje padegustuoti vyno. 

	Laimę	nešantis	pasagos	formos	Niagaros 
krioklys.

3 DIENA. TORONTAS (P)
Ekskursija po daugialypį Torontą  – verslo ir finansų 
centrą su puikiais parkais ir sodais. Aplankysite įspū-
dingą miesto centrą ir Šv. Povilo katedrą. Nuo televi-
zijos bokšto apžvelgsite miesto panoramą. Po pietų 
užsuksite į P.A.T.H. – parduotuvių ir salonų tunelius 
po miesto gatvėmis. Aplankysite senamiestį ir pasi-
vaikščiosite po įvairių tautų kvartalus. Vakare – valan-
dos kruizas po Toronto įlanką ir salas. 

 Torontas –	kelionė	po	kontrastų,	skirtingų	epochų	
ir	kultūrų	miestą.

4 DIENA. TORONTAS–KALGARIS (P) 
Skrydis Torontas–Kalgaris. Kalgaris – itin dinamiškas 
olimpinis miestas, traukiantis turistus. Šiuolaikinė ar-
chitektūra čia įsilieja tarp senovinių istorinių smiltai-
nio pastatų. Ekskursija po Kalgarį, išsidėsčiusį abipus 
Lanko (Bow) upės krantų, Uolinių kalnų papėdėje. 
Susipažinsite su Kalgario fortu, apžiūrėsite Scotsmano 
kalvą, Stampede parką, Kalgario bokštą, Devono sodus 
bei Glenbow muziejų, kuriame sukaupta didelė radi-
nių kolekcija, pasakojanti apie čiabuvius, kitas pasau-
lio kultūras. Užsuksite į Stephen Avenue Walk – XVIII–
XIX a. namų kvartalą.

5 DIENA. KALGARIS–BANFAS (P) 
Po pusryčių vyksite į puikiame UNESCO saugomame 
Banfo nacionaliniame parke esantį garsųjį kalnų ku-
rortą, traukiantį ir aktyvaus, ir pasyvaus poilsio mė-
gėjus. 

	Žavusis	Banfo kurortas –	vieta,	kurioje	kiekvienas	
gali pasijusti laimingas.

6 DIENA. BANFAS–KOLUMBIJOS LEDYNAS–
ATABASKA–DŽASPERIS (P)
Keliausite pačiu vaizdingiausiu Kanados aukštikal-
nių keliu palei įspūdingą Ledo laukų alėją, gėrėsi-
tės pribloškiančių viršūnių masyvais, slėniais, ledy-
nais ir kriokliais. Pirmiausia sustosite prie Peyto arba 
Bow ežero. Specialia ledo mašina pasivažinėsite po 
Atabaskos ledyną, turėsite galimybę išlipti ir pajusti 
šio senovės ledyno jėgą. 

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 14 keliautojų

	Pribloškianti	senovinio	ledo	magija	Kolumbijos 
ledyne.

7 DIENA. DŽASPERIO NACIONALINIS PARKAS 
(P) 
Dieną leisite didžiausiame ir toliausiai šiaurėje esan-
čiame kalnų parke, saugomame UNESCO. Matysite 
daugybę nuostabių gamtos kūrinių: Maligne kanjo-
ną ir Kerų (Medicine) ežerą, Miette karštąsias versmes, 
Atabaskos krioklį. Leisitės į Maligne ežero kruizą iki 
Dvasių (Spirit) salos, kur išgirsite apie geologiją, ledy-
nų dinamiką ir jos poveikį, susipažinsite su laukine 
ežero gyvūnija. 

	Tarp	raižytų	Uolinių	kalnų	įsispraudęs	Džasperio 
nacionalinis parkas, UNESCO objektas.

8 DIENA. DŽASPERIS–SUN PEAKS (P)
Vaizdingu keliu išvyksite link Sun Peaks. 

9 DIENA. SUN PEAKS–VIKTORIJA 
(VANKUVERIO SALA) (P)
Vyksite link Vankuverio. Persikėlę keltu į Vankuverio 
salą, pasieksite Viktorijos miestą. 

10 DIENA. VIKTORIJA–VANKUVERIS (P) 
Apžvalginė programa po senąją Viktorijos epochos 
dvasią išlaikiusį senamiestį. Apžiūrėsite įspūdingą 
Vidinę (Inner) prieplauką, kurioje gyvenimas šurmu-
liuoja ir dieną, ir naktį. Pamatysite Parlamento pas-
tatus, istorinį viešbutį „Empress“, indėniškų tote-
mų parką ir nulinę greitkelio „TransCanada“ mylią. 
Lankysitės Butchart soduose, kuriuos kasmet aplan-
ko apie milijonas turistų. 

	Nuostabaus	grožio	milijonų	turistų	įvertinti	
Butchart sodai.

11 DIENA. VANKUVERIS (P) 
Ekskursija po vieną gražiausių miestų pasaulyje 
Vankuverį, prisiglaudusį prie didingų kalnų grandi-
nės ir iš trijų pusių supamą mirguliuojančio vandens. 
Matysite istorinę miesto dalį Gastown, kinų kvarta-
lą, garsėjantį teatralizuotais renginiais ir gatvių eity-
nėmis, amžinai žaliuojantį Stanley parką ir „Canada 
Place“  – parodų centrą, kur 1986  m. vyko paroda 
„EXPO 86“. Aplankysite Granvilio salą. 

12–13 DIENOS. VANKUVERIS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS (P) 
Skrydis Vankuveris–tarpiniai oro uostai–Vilnius.
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Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/pazintines-keliones/.Detalų šios kelionės aprašymą rasite www.westexpress.lt/pazintines-keliones/.

KELIONĖJE:
• Fantastinis megapolis Meksikas
• Legendinis Akapulko kurortas 
• Senųjų civilizacijų miestai: Palenkė, Monte 

Albanas, Ušmalis
• Šiuolaikinio pasaulio stebuklas Čičen Ica

KELIONĖS DATOS:
2019 m. sausio 17–27 d.;
2019 m. kovo 5–15 d.;
2019 m. rugsėjo 14–24 d.;
2019 m. spalio 17–27 d.

KELIONĖS KAINA
nuo 1 960 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 10 nakvynių 4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu. 
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Meksiką ir atgal  

(nuo 850 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.
GALIMAS KELIONĖS PRATĘSIMAS 
KANKŪNE ARBA RIVIERA MAYA.
PRATĘSIMO KAINOS:
• nuo 200 EUR (asmeniui 3  viešbučio 

dviviečiame kambaryje);
• nuo 400 EUR (pasirinkus 4  viešbutį);
• nuo 550 EUR (pasirinkus 5  viešbutį).

MEKSIKA. PENKIOS CIVILIZACIJOS IR DAUGIAU
Meksika  – stebuklingas margų kultūrų kokteilis. Pasinerkite į senąją ikikolumbinės 
Meksikos istoriją, susipažinkite su išnykusiomis civilizacijomis, savo akimis pamatykite 
daugiau nei 10 objektų, įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ir pajuskite gamtos 
stebuklų galią! Kelionė trunka 11 dienų11

1 DIENA. MEKSIKAS
Savarankiškai atskridę į Meksiką, būsite pasitikti ir nu-
vežti į viešbutį.

2 DIENA. MEKSIKAS–TEOTIHUAKANAS (P)
Ekskursija po Meksiką, vieną didžiausių pasaulio 
miestų, įkurtą 1325  m. senosios actekų sostinės 
Tenočtitlano vietoje. Ispanų užkariautojai Tenočtitlaną 
sugriovė ir jo vietoje pastatė dabartinį Meksiką. Miesto 
centre pamatysite istorinę Konstitucijos (Zócalo) aikš-
tę, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, svar-
biausią Meksikos katalikų katedrą, Prezidento rūmus 
su Diego Riveros freskomis, senovės actekų didin-
gojo miesto Tenočtitlano ritualinę vietą su pirami-
de Templo Mayor. Vyksite į UNESCO saugomą misti-
nį dievų miestą Teotihuakaną. Apžiūrėsite Saulės ir 
Mėnulio piramides, Sparnuotosios gyvatės šventyklą. 
Jei liks laiko, užkopsite į piramides. 

3 DIENA. MEKSIKAS–TASKAS–AKAPULKAS (P)
Apsilankysite garsios meksikiečių dailininkės Fridos 
Kahlo name muziejuje. Ekspozicija atskleis visus me-
nininkės gyvenimo etapus: gimimą, kūrybą, vestuves 
su garsiuoju Diego Rivera, džiaugsmus ir nusivylimus, 
mirtį. Vyksite į vaizdingą kalnų miestelį Taską, laiko-
mą UNESCO pasaulio paveldo objektu. Daugybėje 
sidabro kasyklų iki šiol kasamas vertingas metalas. 
Važiuosite į legendinį Meksikos kurortą Akapulką. 

4 DIENA. AKAPULKAS (P)
Poilsis Akapulke. Trumpa ekskursija po miestą, įskai-
tant La Kebrados nardytojų pasirodymą. Iš 35  m 
aukščio uolos drąsuoliai šoka į tiksliai apskaičiuotą gi-
lios įlankos vietą tarp siaurų ir aštrių tarpeklio sienų.

5 DIENA. AKAPULKAS–PUEBLA–OACHAKA (P)
Ilgai važiuosite į Oachaką – autentiškiausią Meksikos 
miestą, kurio net 60  proc. gyventojų yra indėnai. 
Pakeliui pamatysite garsiuosius veikiančius ugni-
kalnius Popokatepetlį ir Istaksihuatlį. Užsuksite į 
Pueblą  – Angelų miestą, garsėjantį savo virtuve, 
Talaveros keramika, bažnyčiomis, rankų darbo dirbi-
niais bei šokoladiniu padažu „Mole“. Miesto centras 
įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Nuo 2 keliautojų

6 DIENA. OACHAKA–MONTE ALBANAS–
TULĖ–TEHUANTEPEKAS (P)
Keliausite į Monte Albaną – senosios sapotekų civili-
zacijos ceremonijų centrą. Vietovė įtraukta į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Po ekskursijos vyksite į an-
trą didelį sapotekų miestą Tehuantepeką. 

7 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 planta-
cijas. Rekomenduojame naktinį pasivaikščiojimą po 
San Kristobal de las Kasasą. 

8 DIENA. SAN KRISTOBAL DE LAS KASASAS–
MISOL-HA–PALENKĖ (P)
Vyksite į kaimelį San Juan Chamula, garsėjantį šven-
tykla, kurioje vyksta vietos apeigos, skirtos krikščio-
nių šventiesiems. Pastate, saugančiame daugybę 
paslapčių ir apšviestame tūkstančių žvakių liepsnų, 
maldos skamba vietos dialektais. Sinakantane ste-
bėsite paprastų žmonių gyvenimą. Leisitės nuo Siera 
Lakandono aukštumų. Jeigu norėsite, galėsite išsi-
maudyti nuostabaus grožio kriokliuose Misol-Ha. 

9 DIENA. PALENKĖ–KAMPEČĖ (P)
Apžiūrėsite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauk-
tą Palenkę. Tai kone gražiausias iki šiol rastas majų 
ritualinis centras. Pamatysite garsiąją Užrašų šventy-
klą, Saulės, Kryžiaus šventyklas, to meto elito rūmus. 
Vyksite į UNESCO saugomą miestą Kampečę. Vakare 
už papildomą mokestį  – pasivažinėjimas po miestą 
jaukiu tramvajumi.

10 DIENA. KAMPEČĖ–UŠMALIS–MERIDA (P)
Vyksite į paslaptingąjį UNESCO saugomą majų mies-
tą Ušmalį. Čia, tarp gausybės architektūros pamin-
klų, išsiskiria skulptūromis ir 20  tūkst. atskirų figū-
rėlių mozaikiniais frizais dekoruoti Valdovo rūmai, 
Žynio rūmai, moterų vienuolynas, Vėžlių namas. 
Pasižvalgysite po Baltąjį miestą Meridą.

11 DIENA. MERIDA–ČIČEN ICA–EK BALAMAS–
KANKŪNAS (P)
Kelionė į vienu iš septynių naujų pasaulio stebuklų 
pripažintą 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 at-
sivėsinti prie senoto  – nepaprastos vandens spal-
vos ir grožio požeminio indėnų ežero. Apžiūrėsite Ek 
Balamą – majų civilizacijos klasikinio laikotarpio mies-
tą. Turo pabaiga. 

PALENKĖ

SAN 
KRISTOBAL DE 
LAS KASASAS

KANKŪNAS

MERIDA
UŠMALIS

KAMPEČĖ

ČIČEN ICA

EK BALAMAS

PUEBLA

AKAPULKAS

TEOTIHUAKANAS

OACHAKA

MEKSIKAS

1 DIENA. OAHU 
Savarankiškai atvykę į Oahu salos sostinę Honolulu 
Havajų salyne, būsite pasitikti ir nuvežti į viešbutį. 
Nakvynė viešbutyje Vaikiki Oahu saloje. 

2 DIENA. OAHU
Leisitės į ekskursiją po Oahu salą. Apžiūrėsite 
Deimantų kraterį, Kahalos regioną, Hanaumos įlan-
ką, kurios paplūdimys 2016 m. buvo paskelbtas ge-
riausiu JAV paplūdimiu. Šalia pasigrožėsite uolų for-
macija ir paplūdimiu Halona Blowhole. Apsilankysite 
Waimanalo kultūriniame kaime, Šventyklų slėnyje ir 
atogrąžų vaisių ūkyje. 

3–4 DIENOS. OAHU
Laisvas laikas. Vakare siūlome pažiūrėti Vaikiki nakti-
nio pasirodymo „Rock a Hula“ ir pavakarieniauti. 

5 DIENA. OAHU–DIDŽIOJI SALA 
Anksti ryte skrisite į Didžiąją salą, dar vadina-
mą Havajais. Atvykę leisitės į ekskursiją po salą. 
Aplankysite Hilo senamiestį, Liliuokalani japoniš-
ko stiliaus sodus, pasigrožėsite bengalinių fikusų 
alėja, Vaivorykštės kriokliu, makadamijų plantacija. 
Nuvyksite į Havajų ugnikalnių nacionalinį parką, kur 
matysite Kilauėjos kalderą, priklausančią vienam iš 
penkių aktyvių ugnikalnių, formuojančių Didžiąją 
salą. Havajiečių mitologijoje Kilauėja laikoma ugni-
kalnio deivės Pelės buveine. Netoliese yra apžvalgos 
aikštelė ir Thomaso A. Jaggaro muziejus. Užsuksite į 
Punaluu paplūdimį, garsėjantį juodu smėliu. 

6 DIENA. DIDŽIOJI SALA–MAUJIS
Iš Didžiosios salos oro uosto skrisite į Maujo salą. Tai 
antra pagal dydį Havajų sala, garsėjanti savo paplūdi-
miais, parkais, kriokliais, banginių stebėjimu, roman-
tiškais 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. Vakare už pa-
pildomą mokestį siūlome apsilankyti „The Feast at 
Lele“ pasirodyme su polinezietiška vakariene luau. 
Nakvynė viešbutyje Maujo saloje. 

7 DIENA. MAUJIS 
9  val. leisitės į ekskursiją „Hanos pakrantė“. 
Aplankysite Pajos miestelį ir burlenčių sportui vieną 
tinkamiausių paplūdimių Hookipa, išvysite bambu-
kų džiungles, eukaliptų giraites. Sustosite apžvalgos 
aikštelėje Keanae pusiasalyje. Nepraleiskite progos 
paragauti bananų duonos – sakoma, kad būtent šia-
me pusiasalyje ji skaniausia. Vėliau grožėsitės lengvai 
prieinamais Aukštutiniais Vaikanio kriokliais (Upper 
Waikani Falls) su natūraliu baseinu, Vajanapanapos 
juodojo smėlio paplūdimiu, lavos uolomis ir pa-
galiau Kaihalulu paplūdimiu su raudonuoju smė-
liu. Užsuksite į Kipahulu nacionalinį parką iš kitos 
Haleakalos ugnikalnio pusės pasigrožėti septyniais 
šventais kriokliais Oheo Gulch. Jei norėsite, galėsite 
pakilti iki kito gražaus Vaimoku krioklio. 

8 DIENA. MAUJIS
Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje Maujo saloje. 

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

HAVAJAI. SPALVINGŲ PAPLŪDIMIŲ KRAŠTAS
Jungtinės Amerikos Valstijos – konstitucinė federacinė respublika, turinti 50 valstijų. Nuo 
1959 m. rugpjūčio 21 d. 50-oji JAV valstija yra Havajai (angl. State of Hawaii, hav. Moku’āina 
o Hawai’i). Tai kelių salų grupė Ramiajame vandenyne, priklausanti Polinezijai. Šiame 
krašte žodis „aloha“ jus pasitiks visur: oro uoste, viešbutyje, paplūdimyje, parduotuvė-
je, tiesiog gatvėje. Tai reiškia pasisveikinimą, svetingumą, meilę – ne veltui Amerikoje 
visa Havajų valstija vadinama „Aloha“. Nuostabi Havajų gamta išsiskiria nepakartojamu 
kraštovaizdžiu: nuolat vešintys atogrąžų augalai, paplūdimiai su baltu, raudonu, juodu 
ar net žaliu smėliu, ugnikalniai ir vulkaniniai krateriai, slėniai, kriokliai, kalnų upės, pa-
krančių uolos, puikūs vaizdai ir romantiški saulėlydžiai. 

Kelionė trunka 9 dienas9

Nuo 6 keliautojų

KELIONĖJE:
• Maujis – viena iš 10 vaizdingiausių vietų 

pasaulyje
• Didžioji sala (Havajai) – 11 klimato zonų 

sala, pirmaujanti pasaulyje pagal orchidėjų 
auginimą

• Oahu – tūkstančio krioklių žemė

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 339 EUR + skrydis, 
kai vyksta 6 asmenys 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

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 JAV ir atgal bei vietiniai 

bilietai (nuo 1 350 EUR);
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) arba viza 

keliauti į JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

MAUJIS

DIDŽIOJI SALA

OAHU

Ramusis 
vandenynas
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CENTRINĖ 
AMERIKA  
IR KARIBAI
GVATEMALA
HONDŪRAS
SALVADORAS

KOSTA RIKA
PANAMA
NIKARAGVA
KUBA

1 DIENA. VILNIUS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–GVATEMALA 
Atskridę į Gvatemalą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus. Oro uoste jus pasitiks vietinis gidas. Vyksite 
į viešbutį.

2 DIENA. GVATEMALA–ANTIGVA (P, V)
Ekskursija po dabartinę Gvatemalos sostinę – didžiu-
lių kontrastų miestą. Lankysitės senamiestyje, centri-
nėje aikštėje ir greta esančiuose objektuose. Užsukę 
į muziejų išvysite 1904 m. sukonstruotą itin tikslų ša-
lies reljefinį žemėlapį. Pasigrožėsite medžiais, iš kurių 
gaminamos marimbos. Vyksite į Antigvą. 

	XX a.	architektūros	ir	inžinerijos	šedevras –	unikalus	
ir nepaprastai tikslus Gvatemalos reljefinis 
žemėlapis.

3 DIENA. ANTIGVA– 
PAKAJOS UGNIKALNIS (P, V)
Keliausite tyrinėti senosios sostinės Antigvos, plytin-
čios tarp trijų ugnikalnių. Įspūdinga miesto architek-
tūra pasakoja Ispanijos konkistadorų ir vietinių indė-
nų užkariavimo istoriją. Popiet vyksite prie veikiančio 
ugnikalnio Pakajos. 

	Laiko	nepaliesta,	trijų	ugnikalnių	apsupta	Antigva, 
UNESCO objektas.

4 DIENA. ANTIGVA–ČIČIKASTENANGAS–
ATITLANO EŽERAS (P, V)
Atvykę į Čičikastenangą aplankysite Šv. Tomo baž-
nyčią ir vienuolyną, kur XVIII  a. buvo rasta šventoji 
majų knyga. Greta pasivaikščiosite po spalvingą tur-
gų. Išvysite quiche tautos indėnų, katalikų bažnyčioje 
besimeldžiančių savo dievams pagal senąsias majų 
tradicijas ir apeigas. 

 Čičikastenango turgus –	siautulingas	spalvų,	
tarmių,	drabužių,	kvapų	ir	prekių	kaleidoskopas.	

5 DIENA. ATITLANO EŽERAS–SAN CHUAN LA 
LAGŪNA–GVATEMALA (P, V)
Saulėtekis ir vėliau kruizas po giliausią Gvatemaloje 
ežerą Atitlaną. Vietinėmis legendomis apipintas eže-
ras pakrantėse glaudžia skirtingų etninių grupių kai-
melius, kurių gyventojai išsaugojo senąją majų pa-
saulėžiūrą ir amatus. Apsilankysite kaimelyje San 
Chuan La Lagūna. Vyksite į Gvatemalą. 

 Atitlano ežero etniniai kaimeliai –	senosios	majų	
kultūros	židiniai.

6 DIENA. GVATEMALA–FLORESAS–TIKALIS–
FLORESAS (P, Pi, V)
Skrydis į Floreso provinciją. Atvykę autobusu važiuo-
site į majų civilizacijos miestą Tikalį, įtrauktą į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Tankių džiunglių supamas 
Tikalis ir jo statiniai mena svarbaus majų miesto isto-
riją. Aplankysite įspūdingas piramides, aikštes, šven-
tyklų kompleksus. Vakarop vyksite į žavųjį Floresą. 

	UNESCO	objektas –	savo	mįslių	nenorintis	atskleisti	
Tikalis.	Bet	gal	jums	pavyks?

7 DIENA. FLORESAS–SAFARIS DULSĖS UPE–
LIVINGSTONAS (P, V)
Vyksite į Dulsės upės regioną. Pasigrožėsite piratų lai-
kų pilimi San Felipe de Lara. Motorinėmis valtimis ste-
bėdami 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“.

8 DIENA. LIVINGSTONAS–PUERTO 
BARJOSAS–KIRIGVA–KOPANAS (HONDŪRAS) 
(P, V)
Kelionė laivu į Puerto Barjosą, o iš čia – link Hondūro. 
Pakeliui sustosite Kirigvoje, į UNESCO paveldo są-
rašą 1987 m. įtrauktoje vietovėje. Atvykę į Hondūrą 
pasivaikščiosite paukščių parke „Macaw Mountain“. 
Parko pasididžiavimas – raudonosios papūgos aros, 
majų kultūroje laikytos dievybėmis.

	Didingą	majų	civilizaciją	menanti	Kirigva, UNESCO 
objektas.

9 DIENA. KOPANAS–SALINITAS 
(SALVADORAS) (P, V)
Kopano archeologinis kompleksas – įspūdinga majų 
civilizacijos vietovė, įtraukta į UNESCO pasaulio pa-
veldo sąrašą. Apžiūrėsite akropolį ir didžiąją aikštę, 
užburiančius hieroglifų laiptus. Pasigėrėsite spalvin-
gomis į laisvę paleistomis papūgomis aromis. Vyksite 
prie Ramiojo vandenyno pakrantės Salvadore. 

	Elegantiškasis	Kopanas, UNESCO objektas, ir 
ryškiosios	papūgos aros.

10–11 DIENOS. SALINITAS (VĮ)
Poilsis prie Ramiojo vandenyno jaukiame viešbutyje 
su maitinimo tipu „viskas įskaičiuota“. 

12 DIENA. SALVADORAS–SAN SALVADORAS 
(P, V)
Apie 12 val. išvyksite į San Salvadorą, pakeliui grožė-
sitės ugnikalniais. Atvykus – ekskursija po šalies sos-
tinę. 

13–14 DIENOS. SAN SALVADORAS– 
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS 
Anksti ryte vyksite į oro uostą. Skrydis San Salvadoras– 
tarpiniai oro uostai JAV ir Europoje–Vilnius.

GVATEMALA, HONDŪRAS  
IR SALVADORAS.  
IŠLIKUSIO MAJŲ PASAULIO ŠIRDIS
Žavinga, kontrastinga ir nepakartojama Centrinės Amerikos gamta. Archeologus ir nuo-
tykių ieškotojus iki šiol kerinčios paslaptingosios majų civilizacijos liudininkai... Leiskitės 
į mįslių, egzotikos ir atradimų kupiną kelionę. 

Kelionė trunka 14 dienų14

Su grupe ir vadovu.  
Nuo 16 keliautojų

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: 
2019 m. vasario 3–16 d.; 
2019 m. lapkričio 14–27 d.

KELIONĖS KAINA 
2 079 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 12 nakvynių 3–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių, 

3 pietūs, 11 vakarienių;
• lietuviškai kalbančio gido-vadovo paslaugos 

pažintinio turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietai Vilnius–Gvatemala, 

Salvadoras–Vilnius (nuo 1 190 EUR);
• būtinas elektroninis leidimas (ESTA) keliauti į 

JAV ir biometrinis pasas;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

TIKALIS

FLORESAS

GVATEMALA

ČIČIKASTENANGAS

SALINITAS

ANTIGVA

SAN SALVADORAS

KOPANAS

PUERTO
BARJOSAS

LIVINGSTONAS

ATITLANO 
EŽERAS

SAN CHUAN
LA LAGŪNA

Meksikos 
įlanka

Ramusis 
vandenynas
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1 DIENA. HAVANA (V)
Savarankiškai atvyksite į Kubą ir viešbutį Havanoje. 
Laisvas laikas. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje. 

2 DIENA. HAVANA (P, V)
Po pusryčių  – apžvalginė ekskursija po miestą. 
Aplankysite apžvalgos aikštelę Morro-Cabaños, pa-
sivaikščiosite po istorinį Havanos centrą ir kultūros 
paveldu laikomus objektus: Ginklų aikštę, Ofisijos 
gatvę, Šv. Pranciškaus aikštę. Užsuksite į romo mu-
ziejų, kuriame galėsite susipažinti su romo gamy-
bos procesu ir paragauti šio gėrimo. Pasivaikščiosite 
po Senąją aikštę ir eidami gatve Mercaderes pa-
sieksite viešbutį „Ambos Mundos“, kuriame kadai-
se gyveno garsus amerikiečių rašytojas Ernestas 
Hemingway’us. Senojoje Havanoje aplankysite ta-
bako muziejų, pasivaikščiosite po aikštes. Katedros 
aikštėje galėsite užsukti į restoraną „La Bodeguita 
del Medio“. Po pietų restorane „La Barca“ tęsi-
te ekskursiją autobusu po šiuolaikinę Havaną: pa-
matysite Revoliucijos muziejų, Centrinį parką, Didįjį 
Havanos teatrą, E. Hemingway’aus pamėgtą barą „La 
Floridita“. Žvilgtelėsite į pačią populiariausią miesto 
alėją Malecon, kuri išilgai šiaurinės pakrantės driekia-
si net septynis kilometrus. Aplankysite labai svarbią 
istorinę vietą Revoliucijos aikštę, o užsukę į „Delirio 
Habanero“ pasimėgausite kokteiliais ir turėsite ga-
limybę nufotografuoti Revoliucijos aikštę iš dar ge-
resnės perspektyvos. Aplankysite Havanos universi-
tetą. Grįžę į viešbutį, pavakarieniausite restorane „El 
Aljibe“. Laisvas laikas, vakarienė ir nakvynė.

3 DIENA. HAVANA–VINJALESO SLĖNIS–
HAVANA (P, V)
Po pusryčių vyksite į Vinjaleso slėnį, esantį vakarinė-
je Kubos provincijoje, kuri garsėja geriausiu pasaulyje 
tabaku. Važiuodami grožėsitės Kubos gamta, egzotiš-
kais augalais ir ypač karališkosiomis palmėmis – na-
cionaliniu Kubos simboliu. Aplankysite cigarų fabri-
ką. Sustoję fermoje „El Paraiso“, pamatysite paprastų 
valstiečių, auginančių tabaką, gyvenimo būdą, įvertin-
site 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, vaizduo-
jančiais gyvybės atsiradimą Žemėje. Iš apžvalgos aikš-
telės „Los Jazmines“ pasigrožėsite vaizdu į Vinjaleso 
slėnį. Grįšite į viešbutį. Vakarienė restorane „La 
California“. Laisvas laikas, vakarienė ir nakvynė.

4 DIENA. HAVANA–GVAMA– 
SJENFUEGOSAS–TRINIDADAS (P, V)
Papusryčiavę keliausite į Sjenfuegoso miestą. 
Sustosite fermoje „Fiesta Campesina“ susipažinti 
su tik Sapatos pusiasaliui būdinga augalija ir gyvū-
nija. Nepamirštami įspūdžiai garantuoti apsilankius 
Gvamos krokodilų fermoje, kur galėsite stebėti šiuos 
jau milijonus metų nesikeičiančius unikalius gyvū-
nus. Papietausite vietos restorane „La Boca“. Atvykę 
į Sjenfuegosą, pasivaikščiosite pagrindinėmis mies-
to gatvėmis ir aikštėmis. Tai vienintelis miestas sa-
loje, 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. Vėliau va-
žiuosite į Trinidadą. Atvykimas ir apsistojimas pasi-
rinktame viešbutyje. Vakarienė. Laisvas laikas ir na-
kvynė.

5 DIENA. TRINIDADAS (P, V)
Po pusryčių pasivaikščiosite po Trinidadą  – vieną 
įspūdingiausių Kubos miestų, įkurtą ispanų kolonis-
tų XVI  a. pradžioje (UNESCO objektas). Aplankysite 
pagrindinę Švč. Trejybės bažnyčią, apžiūrėsite puoš-
nų altorių, pagamintą iš juodmedžio ir papuoštą de-
koratyviais elementais, kurių amžius  – daugiau nei 
300 metų. Pasivaikščiosite po pagrindinę aikštę, ap-
žiūrėsite grafo Bruneto rūmus, kuriuose dabar įsi-
kūręs Romantikos muziejus. Paskanausite kokteilio 
„Canchánchara“ to paties pavadinimo bare. Pietūs 
miesto restorane „Tavern El Barracon“. Grįžus į vieš-
butį, vakarienė privačiame restorane „El Dorado“. 
Laisvas laikas, vakarienė ir nakvynė.

6 DIENA. TRINIDADAS–SANTA KLARA–
VARADERAS (P, V)
Po pusryčių vyksite į Santą Klarą. Sustosite prie Che 
Guevaros (1928–1967) memorialo. Tai viena ryš-
kiausių XX  a. asmenybių. Jo atvaizdas tapo Vakarų 
populiariosios kultūros fetišu, o pats revoliucionie-
rius – maištaujančio jaunimo simboliu. Atvykę į Santa 
Klaros miestelį, pasivaikščiosite po centrą, papietau-
site ir tęsite kelionę į Varaderą. Apsistojimas viešbu-
tyje su maitinimo tipu „viskas įskaičiuota“, vakarienė. 
Laisvas laikas ir nakvynė.

7 DIENA. VARADERAS (VĮ)
Laikas pasimėgauti Varadero paplūdimiu. Nakvynė.

8 DIENA. (P)
Pusryčiai. Savarankiškas nuvykimas į oro uostą. 
Skrydis.

KUBA.  
ŽEMĖ, SAULĖ IR TABAKAS
Jūsų laukia turininga ir nevarginanti ekskursinė programa istorinėmis salos vietovėmis, 
po kurios įvertinsite plačius, švelniai nuožulnius balto smėlio paplūdimius! Kelionė trunka 8 dienas8

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Senoji ir modernioji Havana
• UNESCO paveldas Trinidade
• Vaizdingieji Sjenfuegosas ir Santa Klara
• Poilsis ir pramogos Varadero kurorte

KELIONĖS DATOS:
kiekvieną 2019 m. pirmadienį

KELIONĖS KAINA
nuo 959 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į PASIŪLYMĄ ĮSKAIČIUOTA:
• 7 nakvynės 3–4  viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

6 pusryčiai, 7 vakarienės;
• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 

turo metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Kubą ir atgal  

(nuo 690 EUR);
• Kubos turistinė kortelė (30 EUR);
• pervežimas iš Havanos oro uosto ir iš 

viešbučio Varadere į oro uostą (76 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Panamos kanalas – aštuntas pasaulio 

stebuklas 
• Nikaragva – kolonijinis paveldas ir atogrąžų 

egzotika
• Nikaragvos ežeras – vienintelis gėlavandenis 

pasaulio ežeras, kuriame gyvena bukasnukiai 
rykliai

• Ometepė – sala tarp jūros ir vandenyno
• Centrinės Amerikos Šveicarija vadinama 

Kosta Rika
• Arenalio ugnikalnis
• Nacionaliniai parkai, kurių augalijos ir 

gyvūnijos įvairovė didesnė už visos Europos 
• Poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje

KELIONĖS DATOS:
2019 m. šeštadieniais ir sekmadieniais

KELIONĖS KAINA
nuo 2 599 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 11 nakvynių viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 11 pusryčių, 

6 pietūs, 1 vakarienė, maitinimo tipas „viskas 
įskaičiuota“ 10–11 dienomis;

• rusiškai kalbančio gido paslaugos pažintinio 
turo metu. 

PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Panamą ir atgal iš Kosta 

Rikos (nuo 890 EUR);
• vidinis skrydis Panamos miestas–  

San Chosė (nuo150 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

PANAMA, KOSTA RIKA  
IR NIKARAGVA. TRIJŲ ŠIRDYS
Trys Centrinės Amerikos šalys, trys kaimynės, kiekviena turi savitą ir unikalią istoriją bei kul-
tūrą. Pavadinimas Nikaragva vietinių indėnų kalba reiškia „sujungta vandens“. Labai tikslu! 
Kosta Rikos pavadinimas taip pat iškalbingas, jis reiškia „turtingas krantas“, taip jį pavadino 
pats Kristupas Kolumbas. Panama – svarbi vandens arterija, jungianti Atlanto ir Ramųjį van-
denynus, Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynus. Suteikite sau neprilygstamą malonumą visa tai 
pamatyti!

Kelionė trunka 12 dienų12

1 DIENA. PANAMA
Atskridę į Panamą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus ir vyksite į viešbutį. 
2 DIENA. PANAMA (P, Pi)
Aplankysite ispanų užkariautojų įkurtos Senosios 
Panamos (Casco Viejo) griuvėsius, užsuksite į muzie-
jų. Apžiūrėsite šiuolaikinį Panamos centrą ir Senąjį 
kvartalą, kurio pastatuose susipina prancūzų, italų 
ir ispanų architektūros stilius. Po pietų vyksite prie 
Mirafloreso šliuzų, iš kur atsiveria puikus vaizdas į pi-
etinę kanalo dalį prie Ramiojo vandenyno. Stebėsite 
sudėtingą ir intensyvų Panamos kanalo darbą. 
3 DIENA. PANAMA–GATŪNO EŽERAS  
IR KANALAS (P, Pi)
Poilsinis turas džiunglėmis. Aplankysite patį garsiau-
sią pasaulyje dirbtinį ežerą. Gatūno ežeras yra suda-
rytas pačioje Panamos sąsiaurio širdyje tarp 1906 ir 
1914 m., statant Panamos kanalą. Dabar šiuo ežeru 
eina didelė kanalo dalis. Vandens lygis aukštesnis už 
vandenyno lygį 26 metrais ir reguliuojamas šliuzais. 
Valtimi plauksite palei raižytą ežero pakrantę. Aplink 
ežerą plyti džiunglės. Galėsite stebėti paukščių pa-
saulį ir grožėtis didžiuliais kanalu plaukiančiais laivais. 
Po pietų lodžijoje – laisvas laikas. 
4 DIENA. PANAMA–ČAGRESO NACIONALINIS 
PARKAS–PANAMA (P, Pi)
Išvyksite į Čagreso nacionalinį parką (129 tūkst. ha), 
kuris išsidėstęs abipus Čagreso upės ir įsteigtas te-
ritorijai saugoti, nes ši upė savo vandeniu maiti-
na Panamos kanalą. Indėniška kanojos tipo valtimi 
plauksite upe tarp vešlių miškų į emberų genties kai-
mą. Šią indėnų gentį sudaro tik apie 80 asmenų. Jų 
kaimas įsikūręs Gatūno ežero pakrantėje, nuo smal-
sių akių jį saugo kalnai ir džiunglės. Vietinės moterys 
puošiasi ryškių spalvų sijonais, vyrai dėvi tradicinius 
drabužius su karoliais. Susipažinsite su savitu šios 
genties gyvenimu, jų papročiais, virtuve, folkloru. Šių 
žmonių iš vytelių nupinti krepšiai, kaukės, bukalapių 
dalbergijų statulėlės ir kiti aukštos kokybės medžio 
dirbiniai žinomi visoje Panamoje. 
5 DIENA. PANAMOS ORO UOSTAS– 
SAN CHOSĖ (KOSTA RIKA)–ARENALIS (P)
Skrisite į Kosta Rikos sostinę San Chosė. Atskridę 
sutvarkysite įvažiavimo į šalį formalumus ir vyksite į 
Arenalio ugnikalnio regioną. Antroje dienos pusėje 
turėsite galimybę atsipalaiduoti terminėse versmėse 
viešbučio teritorijoje. 
6 DIENA. ARENALIO NACIONALINIS PARKAS 
(P, Pi)
Apsilankysite Arenalio kabančiųjų tiltų vietovėje, vadi-
namajame koridoriuje, per kurį skrenda migruojan-
tys tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos paukščiai. Eidami 

Nuo 4 keliautojų

kabančiaisiais tiltais saugiai ir lengvai pateksite į tik-
ras džiungles, dar vadinamas mistinėmis, susipažin-
site su vešlia atogrąžų miškų augalija. Po pietų laukia 
„Šokoladinis turas“. Skirtingai nuo kavos plantacijų, 
kakava gali augti tik drėgnuose miškuose. Ekskursijos 
metu susipažinsite su šokolado gamybos procesu ir 
turėsite galimybę tapti jo dalyviais! 

7 DIENA. ARENALIO NACIONALINIS PARKAS–
NIKARAGVOS PASIENIS–GRANADA (P, V)
Vyksite Nikaragvos pasienio link. Susitvarkę pasienio 
formalumus, keliausite į visame pasaulyje dėl koloni-
jinės atmosferos jaukumo garsų Nikaragvos miestą 
Granadą. Vakare pasivaikščiosite su gidu Granados 
gatvėmis, vakarieniausite restorane. 

8 DIENA. GRANADA (P, Pi)
Vyksite į Mombačo ugnikalnio gamtos draustinį, kur 
yra du pasagos formos krateriai, fumarolių ir karštųjų 
versmių. Kopdami į ugnikalnį, matysite kavos planta-
cijas ir kitą augaliją, būdingą šiam kraštui. Vulkano vir-
šuje gyvena trijų rūšių beždžionės, 168 rūšių paukš-
čiai ir auga daugiau kaip 100 rūšių orchidėjos. Nuo 
ugnikalnio viršūnės atsiveria panoraminiai vaizdai į 
Nikaragvos ežerą ir saleles. Manoma, kad salos su-
sidarė iš šio ugnikalnio išmestų uolienų. Grožėsitės 
ir Masajos ugnikalniu. Pietausite mažoje gyvenvietėje 
Katarinoje. Čia matysite didžiausią Nikaragvoje tek-
toninės kilmės lagūną. Po to apsilankysite Masajos 
ugnikalnio nacionaliniame parke, jo muziejuje, užsuk-
site į Masajos miestelio turgų, kur galėsite nusipirkti 
keramikos ir odos dirbinių. 

9 DIENA. GRANADA–NIKARAGVOS EŽERAS–
GVANAKASTĖ (KOSTA RIKA) (P, Pi) 
Vyksite prie Nikaragvos ežero  – didžiausio gėlo van-
dens telkinio Centrinėje Amerikoje, antro Lotynų 
Amerikoje po Titikakos ežero. Tai vienintelis gėlavande-
nis ežeras pasaulyje, kur gyvena jautinis, arba bukas-
nukis, ryklys. Dėl agresyvumo ir gyvenimo greta sausu-
mos bukasnukiai rykliai yra vieni dažniausiai žmones 
užpuolančių ryklių. Be ryklių, ežere dar yra durklažuvių, 
pjūklažuvių, įvairių rūšių šamų. Plaukdami ežeru, ma-
tysite saleles, kurių Nikaragvos ežere yra daugiau kaip 
400. Pati didžiausia gyvenamoji sala – Ometepė, jos pa-
vadinimas reiškia „du kalnai“. Po pietų vyksite link pa-
sienio su Kosta Rika ir, antrą kartą įvažiavę į Kostą Riką, 
vyksite į Ramiojo vandenyno pakrantę. 

10–11 DIENOS. GVANAKASTĖ (VĮ)
Poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje su maitinimo 
tipu „viskas įskaičiuota“.

12 DIENA. GVANAKASTĖ– 
SAN CHOSĖ ORO UOSTAS (P)

ČAGRESO 
NACIONALINIS

PARKAS

PANAMA

ARENALIS
GVANAKASTĖ

SAN CHOSĖ

VARADERASHAVANA
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1–2 DIENOS. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–BUENOS AIRĖS
Atskridę sutvarkysite formalumus ir vyksite į viešbutį.

3 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, Pi)
Ekskursija po Buenos Aires. Aplankysite aikštes Plaza 
de Mayo, Plaza de Armas su rožiniais Vyriausybės rū-
mais. Matysite nacionalinį monumentą obeliską, ta-
pusį miesto simboliu. Susipažinsite su spalvinguoju 
rajonu La Boca. Pasivaikščiosite siauromis senojo ra-
jono San Telmo gatvelėmis, iki šiol menančiomis tan-
go istoriją. 

 Ritmingas Buenos Airių pulsas.

4 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, Pi, V)
Ūkininko fermoje susipažinsite su Argentinos ūkinin-
kų gyvenimu ir tradicijomis (Fiesta Gaucha). Per pie-
tus paragausite garsiųjų argentinietiškų ant grotelių 
keptų jautienos kepsnių, įsisuksite į linksmą folkloro 
pasirodymą. Vakare pramoginis tango renginys su 
vakariene restorane. 

 Spalvingas gaučų pasirodymas	ir	šimtamečių	
tradicijų	skonis –	asado kepsniai. 

5 DIENA. BUENOS AIRĖS–IGVASU (P)
Skrisite į Igvasu ir keliausite prie Igvasu krioklio 
Brazilijos pusėje. Šis krioklys įtrauktas į UNESCO pa-
saulio paveldo sąrašą ir laikomas vienu įspūdingiausių 
gamtos darinių. 

 Igvasu kriokliai –	spalvų	ir	vandens	fejerverkai.

6 DIENA. IGVASU (P)
Ekskursija po Igvasu nacionalinį parką iš Argentinos 
pusės. Igvasu kriokliai krinta Brazilijos, Argentinos ir 
Paragvajaus pasienyje. Skirtingu metų laiku suskai-
čiuojama nuo 150 iki 300 krioklių. 

7 DIENA. IGVASU–UŠUAJA (P)
Skrisite į Buenos Aires, o iš ten  – į Ušuają, miestą 
Ugnies Žemėje. Miesto pavadinimas indėnų kalba 
reiškia „gili įlanka“. 

 Sveiki atvykę į pasaulio kraštą!

8 DIENA. UŠUAJA (P)
Ekskursija į nacionalinį parką Tierra del Fuego (Ugnies 
Žemė). Tai vienintelis šalies nacionalinis parkas, išsi-
dėstęs vandenyno pakrantėje, 12 km nuo labiausiai į 
pietus nutolusio Ušuajos miesto. Maršrutas driekiasi 
su atsiveriančiais panoraminiais vaizdais į Biglio są-
siaurį, Lapatios upę, Rokos ežerą. Keliaudami pasiju-
site lyg žengtumėte pačiu pasaulio kraštu. Plauksite 
Biglio sąsiauriu, stebėsite gyvūnus jūrų liūtų ir paukš-
čių saloje. 

	Ušuaja –	vartai į Antarktidą.

9 DIENA. UŠUAJA–KALAFATĖ (P, V)
Skrisite į Kalafatę  – Vakarų Patagoniją Argentinos 
teritorijoje. Jo gyventojai  – vietinės kilmės indėnai. 
Užsukę į rančą, stebėsite, kaip kerpamos avys ir pri-

žiūrimi arkliai. Būsite pavaišinti arbata, kava arba 
mate, grožėsitės Andų kalnais.

	Dangų	siekiantis	Perito Moreno ledynas.

10 DIENA. KALAFATĖ (P)
Vyksite prie Perito Moreno ledyno, įtraukto į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Jo įspūdingos ledo sienos iš-
kyla iki 60 m, o plotis driekiasi iki 30 km kaip milžiniška 
ledo siena. Kartą per 2–3 metus ledynas skyla ir dau-
giatonis ledo gabalas krinta į ežerą, žerdamas vaivo-
rykštės spalvų fejerverkus.

11 DIENA. KALAFATĖ–TORES DEL PAINĖ–
PUERTO NATALESAS (ČILĖ) (P, Pi) 
Vaizdingu keliu vyksite link Čilės ir Argentinos pa-
sienio punkto, kirsite sieną ir tęsite kelionę į Tores 
del Painės nacionalinį parką  – vieną įdomiausių 
Čilės vietų. Nepaliestoje parko gamtoje atsiveria visi 
Patagonijos peizažai: kalnai, slėniai, miškai, upės, kas-
kados, ledynai, tundros ir plynaukštės.

	Granito	ir	ledo	šalis –	Tores del Painės 
nacionalinis parkas.

12 DIENA. PUERTO NATALESAS– 
PUNTA ARENASAS–SANTJAGAS (P)
Keliausite į Punta Arenasą ir skrisite į Čilės sosti-
nę Santjagą, grožiu prilygstantį Paryžiui. Istoriniame 
miesto centre išvysite Prezidento rūmus, centrinę 
sostinės aikštę, katedrą, karalių audiencijos pastatą, 
centrinį paštą.

	„Jaunesnysis	Paryžiaus	brolis“ Santjagas.

13 DIENA. SANTJAGAS–VYNO REGIONAS– 
SAN PEDRO DE ATAKAMA (P, Pi)
Išvyka į Maipo slėnį – seniausią ir labiausiai pripažin-
tą vyno regioną Čilėje. Išgirsite apie vyno gamybos 
tradicijas, pasivaikščiosite po vyno rūsius. Skrisite į 
Kalamą, o iš ten – į San Pedro de Atakamą. Tai tradici-
nis Čilės miestelis, įsikūręs aukštai kalnuose, pačiame 
Atakamos dykumos centre. Manoma, kad tai seniau-
sia ir sausiausia dykuma pasaulyje. 

	Čilės	vynų regionas.

14 DIENA. SAN PEDRO DE ATAKAMA (P)
Laisvas laikas. Vakarop ekskursija į Mėnulio slėnį  – 
vietovę, kurios kraštovaizdis primena Mėnulio pavir-
šių. Apžiūrėsite druskos skulptūras ir urvus. Saulėlydį 
pasitiksite ant didžiulės smėlio kopos.

	Sausiausia	vieta	pasaulyje –	Mėnulio slėnis 
Atakamos dykumoje. 

15 DIENA. SAN PEDRO DE ATAKAMA (P)
Vyksite į Atakamos druskynus. Išvysite žavų amati-
ninkų miestelį Tokonao, tarpeklį De Jerez ir pasakiškas 
veidrodinio paviršiaus lagūnas, iškilusias 4 200 m virš 
jūros lygio.

 Siurrealistinis Atakamos druskynų	grožis.	

ARGENTINA IR ČILĖ.  
TANGO, LEDO IR UGNIES ŽEMĖ
Pietų Amerika  – žemynas, žavintis paslaptimis, gamtos stebuklais ir paradoksais, is-
torijos ir kultūros paveldu, tango ir sambos ritmais, kava ir kulinariniais šedevrais... 
Leiskimės į dviejų išskirtinių Pietų Amerikos šalių paieškas.

Kelionė trunka 18 dienų18

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 14 keliautojų

KELIONĖJE: 
• Tango gimtinė Argentina
• Igvasu kriokliai, įvardyti tarp naujųjų septynių 

pasaulio gamtos stebuklų
• Dvi pulsuojančios sostinės – Santjagas ir 

Buenos Airės
• Didingi ir atšiaurūs Patagonijos peizažai
• Atakamos dykumos kaitra

KELIONĖS DATA: 
2019 m. lapkričio 22–gruodžio 9 d.

KELIONĖS KAINA 
3 779 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje) 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 15 nakvynių 3–4  viešbučiuose ir svečių 

namuose; 
• ekskursijos pagal programą;
• kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Argentiną ir atgal iš Čilės 

(nuo 1 100 EUR)
• vietiniai skrydžiai;
• kitos įprastos kelionių išlaidos. 

16 DIENA. SAN PEDRO DE ATAKAMA–
GEIZERIAI EL TATIO–SANTJAGAS (P)
Keliausite prie geizerių El Tatio. Tai geoterminė vieto-
vė, esanti net 4 500 m aukštyje. Po ekskursijos skrisite 
į Santjagą.

 El Tatio geizeriai –	vandens	pliūpsnis	vidury	
dykumos. 

17–18 DIENOS. SKRYDIS SANTJAGAS–
TARPINIAI ORO UOSTAI–VILNIUS
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KELIONĖJE:
• Rio de Žaneiras ir Korkovado kalnas su 

Kristaus Atpirkėjo statula
• Buenos Airės ir tango šou
• Igvasu krioklys iš abiejų pusių
• Montevidėjas ir Kolonia del Sakramento

KELIONĖS DATOS:
2018 m. rugsėjo 9–19 d.;
2018 m. lapkričio 4–14 d.;
2018 m. gruodžio 2–12 d.;
2019 m. sausio 27–vasario 6 d.;
2019 m. vasario 10–20 d.;
2019 m. kovo 10–20, kovo 24–balandžio 3 d.;
2019 m. birželio 17–27 d.;
2019 m. liepos 15–25 d.;
2019 m. rugsėjo 9–19 d.;
2019 m. spalio 7–17 ir 21–31 d.;
2019 m. lapkričio 4–14 d.;
2019 m. gruodžio 2–12 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 159 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• 10 nakvynių viešbučiuose;
• visi pervežimai pagal programą;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

10 pusryčių, 1 pietūs, 2 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Braziliją ir atgal iš 

Urugvajaus (nuo 700 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

BRAZILIJA, ARGENTINA  
IR URUGVAJUS. TIK TAI, KAS GERIAUSIA
Atraskite įspūdingiausius Pietų Amerikos miestus! Rio de Žaneiras garsėja savo nuos-
tabiais paplūdimiais, sambos šou ir mielais žmonėmis, o Buenos Airės  – tai Pietų 
Amerikos Paryžius su plačiais bulvarais, kavinėmis, tango. Šioje kelionėje aplankysite ir 
Montevidėjų bei Kolonia del Sakramentą, įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašus.

Kelionė trunka 11 dienų11

1 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS
Atvykę į Rio de Žaneirą, susitiksite su kelionės vadovu. 
Brazilijos sostinė garsėja plačiais baltais paplūdimiais 
ir linksmybėmis. Nakvynė viešbutyje Rio de Žaneire.

2 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)
Tarp gigantiškų granito viršūnių ir vaiskiai mėlyno 
Pietų Atlanto vandenyno jaukiai įsispraudęs Rio de 
Žaneiras yra grožio, atradimų ir kunkuliuojančios 
energijos miestas. Ekskursija prasidės nuo Leblono, 
Ipanemos ir Kopakabanos paplūdimių. Pakilsite į 
Korkovado kalną pasigrožėti Kristaus Atpirkėjo statu-
la ir nuostabiu vaizdu į Gvanabaros įlanką bei knibž-
dantį miestą. Popiet laisvas laikas arba už papildomą 
mokestį siūloma ekskursija.

3 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS (P)
Laisva diena poilsiui arba ekskursijoms. Rekomen-
duojama nuvykti į istorinį Petropolį apžiūrėti impera-
toriaus Pedro II vasaros rūmų.

4 DIENA. RIO DE ŽANEIRAS– 
IGVASU KRIOKLYS (P, V)
Po pusryčių skrisite į Igvasu – vieną nuostabiausių pa-
saulio stebuklų. Atvykę apžiūrėsite krioklį iš Brazilijos 
pusės. Nueisite į Velnio gerklės kanjoną, kur miglos 
debesys, griausmingas riaumojimas ir vaivorykštės 
paliks neišdildomą įspūdį. Po ekskursijos pasimėgau-
site gardžia vakariene.

5 DIENA. IGVASU KRIOKLYS (P)
Kirsite sieną ir apžiūrėsite krioklį iš Argentinos pu-
sės. Trumpai pasivažinėję po mišką atviru traukinu-
ku, pakilsite į tokį aukštį, kad matysite, kaip vanduo 
riaumodamas krinta į Velnio gerklę. Laisvas laikas sa-
varankiškai pažinčiai. Už papildomą mokestį siūloma 
aplankyti paukščių parką.

Nuo 2 keliautojų

6 DIENA. IGVASU KRIOKLYS– 
BUENOS AIRĖS (P)
Skrydis į Argentinos sostinę – Buenos Aires. Trumpa 
ekskursija po miestą, kurio platūs bulvarai, kavinės ir 
atmosfera kuria kosmopolitišką paryžietišką atmos-
ferą. Ne veltui šis miestas vadinamas Pietų Amerikos 
Paryžiumi.

7 DIENA. BUENOS AIRĖS (P, V)
Ryte apžiūrėsite operos teatrą, pagrindinę aikštę, ro-
žinius prezidento namus, katedrą, senuosius rajonus 
La Boką ir San Telmą. Rekoletos kapinėse aplankysite 
Evos Perón kapą. Dieną vainikuos tradicinis argenti-
nietiškas maistas ir tango šou.

8 DIENA. BUENOS AIRĖS (P)
Savarankiška pažintis su Buenos Airėmis arba už pa-
pildomą mokestį siūloma ekskursija į tradicinę rančą, 
kur stebėsite vietinių kaubojų gaučų gyvenimą.

9 DIENA. BUENOS AIRĖS– 
KOLONIA DEL SAKRAMENTAS–
MONTEVIDĖJAS (P, Pi)
Greituoju katamaranu skriesite į Kolonia del 
Sakramentą, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašus. Po pietų gidas papasakos apie šį kolonijinį 
miestą, portugalų įkurtą 1680 metais. Vėliau autobu-
su keliausite į Montevidėją. 

10 DIENA. MONTEVIDĖJAS (P)
Apžvalginė ekskursija po Montevidėją prasidės nuo 
kelionės palei Atlanto pakrantę iki miesto centro, kur 
aplankysite Konstitucijos aikštę, katedrą ir miesto ro-
tušę, Pradą, Karaską, aikštę Plaza Virgilio ir José Batlle 
y Ordóñezo parką.

11 DIENA. MONTEVIDĖJAS (P)
Po pusryčių keliausite namo.

IGVASU KRIOKLYS

TAYRONA 
NACIONALINIS 

PARKAS

KOLONIA DEL SAKRAMENTAS

BUENOS 
AIRĖS

RIO DE ŽANEIRAS

KARTACHENA
SANTA MARTA

ROSARIJAUS
SALOS

MEDELJINAS
PEREIRA

BOGOTA

NEIVA

SAN AGUSTINAS

COCORA
SALENTAS

MONTEVIDĖJAS
Atlanto 

vandenynas

1 DIENA. SKRYDIS VILNIUS– 
TARPINIS ORO UOSTAS–BOGOTA
Būsite pasitikti oro uoste ir nuvežti į viešbutį.

2 DIENA. BOGOTA–SIPAKYRA (P)
Iš Bogotos važiuosite į Sipakyrą. Čia apžiūrėsite drus-
kos kasyklose esančią katedrą. Papietavę grįšite į 
Bogotą ir leisitės į kupiną atradimų ekskursiją po šį 
miestą. Apsilankysite miesto širdyje  – Bolivaro aikš-
tėje, apžiūrėsite istorinius rūmus Casa de Nariño, 
Capitolio Nacional ir katedrą. Miesto centre pasi-
vaikščiosite kolonijinėmis gatvėmis. Pakilsite į kalną 
Monserrate, užsuksite į Botero muziejų. 

	Atradimų	ir	įspūdžių	kupina	diena	Bogotoje.

3 DIENA. BOGOTA–NEIVA– 
TATAKOA DYKUMA (P)
Ryte lankysite Aukso muziejų ir skrisite į Neivą, vyksite 
į Tatakoa dykumą. 

4 DIENA. NEIVA–SAN AGUSTINAS (P)
Anksti ryte ekskursija su gidu į dykumą. Jos metu gė-
rėsitės nuostabiu dykumos kraštovaizdžiu, spalvo-
mis, dėl geologinio irimo susidariusiomis kerinčio-
mis vietovės formomis, galėsite išsimaudyti dykumos 
baseine. Tęsite kelionę į San Agustiną. Atvykę į San 
Agustiną, užsiregistruosite viešbutyje. Laiką leisite 
nuostabios gamtos apsuptyje, galėsite pasijodinėti 
žirgais. 

5 DIENA. SAN AGUSTINAS (P)
Iš ryto važiuosite į San Agustino archeologinį parką, 
garsų radiniais ir nuo 1995  m. saugomą UNESCO. 
Apžiūrėsite ikikolumbinės kultūros paminklus, pasi-
svečiuosite muziejuje. Po pietų pasieksite Alta de los 
Idolos parko dalį. Nenuvils ir kvapą gniaužiantys vaiz-
dai bei Salto del Mortino krioklys. 

 Stulbinantys archeologiniai radiniai San Agustino 
archeologiniame parke, saugomame UNESCO.

6 DIENA. SAN AGUSTINAS–NEIVA– 
PEREIRA (P)
Ryte iš San Agustino išvyksite į Neivą ir per Bogotą 
skrisite į Pereirą – vieną iš Kolumbijos kavos regiono 
miestų. Apsistosite užmiesčio sodyboje. 

7 DIENA. KAVOS PLANTACIJOS (P)
Apsilankysite Terrazas de San Alberto ūkyje. Čia suži-
nosite viską apie procesą, kurį patiria kavos pupelė, 
kol tampa aromatingu gėrimu.

	Nuo	A	iki	Ž,	kaip	kavos	pupelė	tampa	aromatingu	
gėrimu.

8 DIENA. SALENTAS–SLĖNIS COCORA–
SALENTAS (P) 
Visos dienos kelionė po slėnį Cocora. Išvysite aukš-
čiausias pasaulyje vaškines palmes, laikomas nacio-
naliniu Kolumbijos medžiu. Atvykus į slėnį  – žygis 

pėsčiomis į „debesų“ mišką. Upėtakių fermoje para-
gausite tradicinio rūkyto upėtakio. Po pietų – ekskur-
sija po Salento ir Filandijos miestelius, išsiskiriančius 
spalvingais balkonais, amatininkų dirbiniais bei apž-
valgos aikštelėmis. Filandijos miestelyje pasimėgausi-
te kava ir ypatinga atmosfera. 

	Aukščiausios	pasaulyje	vaškinės palmės –	
nacionaliniai	Kolumbijos	medžiai.

9 DIENA. SALENTAS–MEDELJINAS (P)
Kelionė į Medeljiną  – vieną moderniausių miestų 
Pietų Amerikoje. Iki šiol Medeljinas prisimenamas 
kaip narkotikų barono Pablo Escobaro miestas.
10 DIENA. MEDELJINAS (P)
Pusės dienos ekskursija Medeljino mieste. Lankysite 
Pablo Eskobaro šeimos namus, Parque San Antonio 
su dvidešimčia Botero dovanotų skulptūrų, vie-
ną seniausių miesto dalių Plazuela de San Ignacio. 
Išbandysite vadinamąjį Medeljino „metro“ – lyno kelią 
virš miesto. Vakare galėsite pasimėgauti šurmulingu 
miesto naktiniu gyvenimu. 

 „Metro“ virš Medeljino	ir	šurmulingas	naktinis 
gyvenimas.

11 DIENA. MEDELJINAS–SANTA MARTA–
TAYRONA NACIONALINIS PARKAS (P) 
Iš viešbučio būsite nuvežti į oro uostą skristi į Santa 
Martą. Būsite nuvežti į Tayrona nacionalinį parką. 

12 DIENA. TAYRONA NACIONALINIS PARKAS (P)
Tayrona nacionalinis parkas užima 17 tūkst. kv. km plo-
tą. Jį sudaro balto smėlio paplūdimiai, supami turkio 
spalvos vandens, koralinis rifas, džiunglės ir, žinoma, 
garsusis Ciudad Perdida, arba Prarastasis miestas. Čia 
pasimėgausite lengvais žygiais ar poilsiu. 

 Tayrona nacionalinis parkas:	vaizdai,	kurie	įsirėš	
į	atmintį	ilgam.

13 DIENA. TAYRONA NACIONALINIS PARKAS–
KARTACHENA (P)
Iš Tayrona nacionalinio parko vyksite į Kartacheną – 
Kolumbijos Karibų jūros pakrantės perlą.

14 DIENA. KARTACHENA (P)
Istorinė ekskursija po Kartacheną. Apžiūrėsite La 
Popa vienuolyną ir bažnyčią, keliausite į tvirtovę 
Castillo de San Felipe. Senamiestyje apžiūrėsite se-
nąsias bažnyčias ir prieglaudą, stabtelėsite prie 
Inkvizicijos rūmų, pasigrožėsite Šv. Dominyko baž-
nyčia, katedra ir miesto įtvirtinimų muziejumi. Laisva 
popietė Kartachenoje.
15 DIENA. KARTACHENA– 
ROSARIJAUS SALOS (P)
Laisva diena arba už papildomą mokestį visos dienos 
ekskursija laivu į Rosarijaus salas. Nacionalinį salų 
parką juosia koraliniai rifai ir žydras vanduo. Laisvas 
laikas, kurį galėsite skirti nardymui ir poilsiui.

KOLUMBIJA. 
PASAULIS KAVOS PUPELĖJE
Dar viena tolimosios Pietų Amerikos šalis, kerinti senosiomis Eldorado legendomis, trau-
kianti gamtos stebuklais, viliojanti aistringosios salsos ir karnavalų ritmu... Pasinerkite į 
Kolumbijos gyvenimą ir pamirškite, kas yra nuobodi kasdienybė.

Kelionė trunka 17 dienų17

Su grupe  
Nuo 12 keliautojų 

KELIONĖJE:
• Požeminė Druskos katedra
• Senosios civilizacijos pėdsakai San Agustino 

archeologiniame parke
• Aukščiausios pasaulyje vaškinės palmės
• Pribloškianti nacionalinių parkų gamtos 

įvairovė
• Kolumbijoje lydinti vietinė gidė lietuvė

KELIONĖS DATOS:
 2019 m. kovo 7–23 d.;
 2019 m. gruodžio 5–21 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 3 179 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 15 nakvynių 3–4  viešbučiuose ir lodžijose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 15 pusryčių;
• lietuviškai ir ispaniškai kalbanti gidė visos 

kelionės metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Bogotą ir atgal  

(nuo 850 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

16–17 DIENOS. KARTACHENA–BOGOTA–
VILNIUS (P) 
Iš viešbučio Kartachenoje vyksite į oro uostą ir skrisi-
te į Bogotą. Atskridę, jei liks laisvo laiko, savarankiškai 
galėsite nuvykti į miesto centrą. Skrydis Bogota–tarpi-
niai oro uostai–Vilnius.

Ramusis 
vandenynas

8382



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

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

2 DIENA. LIMA (P)
Leisitės į ekskursiją po Peru sostinę. Pirmiausia ap-
žiūrėsite kolonijinę Limą: Didžiąją aikštę, Vyriausybės 
rūmus, Šv. Pranciškaus vienuolyną ir bažnyčią. 
Ekskursiją tęsite jau moderniąja Lima: matysite 
prestižinius gyvenamuosius rajonus San Isidrą ir 
Mirafloresą, pravažiuosite Uaka Pukljana šventovę, 
pastatytą dar iki inkų laikų. Apsilankysite garsiajame 
Antoni Gaudí stiliumi sukurtame Meilės parke, iš ku-
rio atsiveria nepakartojami Ramiojo vandenyno vaiz-
dai. Užsuksite į alyvmedžių parką, kur iki šiol auga 
medžiai, iš Ispanijos atvežti dar XV  amžiuje. Paskui 
grįšite į viešbutį ilsėtis.

3 DIENA. LIMA–KUSKAS (P )
Vyksite į oro uostą skrydžiui į Kuską. Indėnų keču-
jų kalba miesto pavadinimas reiškia „pasaulio bam-
ba“. Atvykę į Kuską, būsite apgyvendinti viešbutyje. 
Laisvas laikas aklimatizacijai ir poilsiui. Vakare apžval-
ginė ekskursija su grupe po Kuską – buvusią Inkų im-
perijos sostinę, vadinamą Dievų namais. Dabar šis 
miestas  – Pietų Amerikos turizmo ir archeologijos 
centras, ispanų kultūros ir senųjų tautų palikimo mi-
šinys. Apsilankysite garsiojoje Korikančos šventyklo-
je ir keturiuose Kusko griuvėsiuose. Saksajuamano 
tvirtovė – monumentalus archeologinis kompleksas, 
kurį supa trys gynybinės sienos, jų vidutinis ilgis  – 
360 m, vieno lygio su Kusku; kartu su miestu kom-
pleksas įtrauktas į pasaulio gamtos stebuklų sąrašą. 
Kenko religinių apeigų centro šventyklos griuvėsiuo-
se yra 590 cm aukščio riedulys, panašus į pumą. Puka 
Pukara – inkų laikų administracinio ir karinio centro 
liekanos. Tambomačai – vandens kulto centras, žino-
mas kaip inkų maudynių vieta.

4 DIENA. KUSKAS (P)
Laisva diena Kuske. Už papildomą mokestį gali-
ma ekskursija į Šventąjį inkų slėnį, prie Urubambos. 
Manoma, kad kadaise tai buvo Inkų imperijos cen-
tras. Apsilankysite naujame turistiniame projekte 
„Awana Kancha“, kur galėsite pamaitinti ir paglostyti 
lamas, alpakas, taip pat pamatyti vikunijų ir guanakų. 
Užsuksite į Pisako kaimelį, kur susirenka daugybė ai-
marų ir kečujų atstovų, pasipuošusių ryškiais, įvairias-
palviais drabužiais. Turėsite laiko apsipirkti garsioje 
turgavietėje ir galėsite įsigyti puikios kokybės rankų 
darbo suvenyrų, pasiderėti su vietiniais pardavėjais. 
Vėliau tęsite kelionę į Oljantaitambą, kur pamaty-
site senovinę inkų tvirtovę. Pakilsite į patį viršų prie 
Saulės šventyklos ir galėsite įvertinti inkų darbo tech-
niką bei pasimėgauti Urubambos upės slėnio vaizdu, 
aplinkiniais kalnais ir apačioje plytinčiu čerpinių stogų 
miesteliu. Jei bus laiko, grįždami į Kuską, aplankysite 

Činčero miestelį. Pagrindinės jo lankytinos vietos: se-
novinių inkų rūmų liekanos, kolonijinė bažnyčia, ispa-
nų pastatyta ant inkų akmens pamato, taip pat ne-
priekaištingos inkų terasos ir spalvinga vietinė mugė. 
Grįžimas į Kuską.

5 DIENA. KUSKAS–MAČU PIKČU–KUSKAS (P)
Vyksite į visos dienos ekskursiją po Maču Pikču. Su 
grupe būsite pervežti į geležinkelio stotį ir vyksite į 
Agvaskaljenteso miestelį. Atvykę į Agvaskaljentesą, 
autobusu važiuosite į prarastąjį inkų miestą Maču 
Pikču. Tai neoficialus Peru simbolis, apipintas legen-
domis ir pasakojimais, įkurtas užkariautoje ir rūko jū-
roje palaidotoje žemėje. Maču Pikču nuo viso pasau-
lio skiria 700 m ir aukštesni skardžiai. Jis išdygęs greta 
gilių tarpeklių, išraustų Urubambos upės, kurios van-
duo per potvynį gali pakilti net 12 metrų. Maču Pikču, 
kurio pavadinimas reiškia „senasis kalnas“, XV a. įkū-
rė inkų imperatorius Pačakuteku. Ispanams sugrio-
vus Inkų imperiją, miestas buvo pamirštas beveik 
trims amžiams ir 1911 m. atrastas amerikiečių pro-
fesoriaus Hiramo Binghamo. Miestas pastatytas tik iš 
akmens, harmoningai derinant erdvę su funkcionalu-
mu: šventyklos, rūmai, išorinės laiptinės, vandens šal-
tiniai ir žemės ūkio zona, kur pastatytos didžiulės laip-
tinės terasos. Archeologai mano, kad miestas turėjo 
grynai religinę paskirtį, nes prof. Binghamas atrado 
kapines, kur buvo palaidotos vien moterys. Manoma, 
kad tai buvo didžiulis jaunų moterų vienuolynas ir 
Kusko valdovo slėptuvė. Maču Pikču teritorija užima 
net 32 592 hektarus. 2007 m. jis buvo paskelbtas vie-
nu iš septynių UNESCO pasaulio stebuklų. Ekskursija 
truks apie 2 val., dar valandą turėsite laisvo laiko nuo-
traukoms, paskui grįšite į Agvaskaljentesą. Vakare 
traukiniu grįšite į Kuską.

6 DIENA. KUSKAS–LIMA– 
TARPINIS ORO UOSTAS–VILNIUS (P)
Numatytu laiku vyksite į oro uostą skrydžiui į Limą. 
Atvyksite į Limos oro uostą. Skrydis Lima–tarpinis oro 
uostas–Vilnius.

PERU.  
SENŲJŲ RŪMŲ MISTIKA IR ŽAVESYS
Peru – tai pulsuojanti Pietų Amerikos širdis. Keliaudami po nuostabią šalį, pasinersite 
giliai į civilizacijos lopšį, nes tik čia išliko senovės kultūrų, tokių kaip inkų, Naskos, Čimo, 
Čan Čano, paminklai. Ši šalis tiesiog negali būti monotoniška ar neįdomi – ji suteikia tikrą 
įspūdžių fejerverką ir teigiamų emocijų audrą.

Kelionė trunka 6 dienas6

Nuo 2 keliautojų

KELIONĖJE:
• Žavingoji šalies sostinė Lima
• Istorinė galingiausios Inkų imperijos sostinė 

Kuskas
• Peru pasididžiavimas Maču Pikču 
• Delikatesinis jūrų kiaulytės patiekalas

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai 

KELIONĖS KAINA 
nuo 799 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 5 nakvynės viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 5 pusryčiai;
• angliškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų 

metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Peru ir atgal (nuo 950 EUR);
• vidinių skrydžių Lima–Kuskas, Kuskas–Lima 

bilietai (nuo 350 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖS DATOS:
2018 m. rugsėjo 14–20,  
rugsėjo 28–spalio 4 d.;
2018 m. spalio 12–18, spalio 26–lapkričio 1 d.;
2018 m. lapkričio 9–15 ir 23–29 d.;
2018 m. gruodžio 7–13 ir 21–27 d.;
2019 m. sausio 4–10 ir 18–24 d.;
2019 m. vasario 1–7 ir 15–21 d.;
2019 m. balandžio 12–18,  
balandžio 26–gegužės 2 d.;
2019 m. gegužės 10–16 d.;
2019 m. birželio 7–13 ir 21–27 d.;
2019 m. liepos 5–11 ir 19–25 d.;
2019 m. rugpjūčio 2–8, 16–22,  
rugpjūčio 30–rugsėjo 5 d.;
2019 m. rugsėjo 13–19,  
rugsėjo 27–spalio 3 d.;
2019 m. spalio 11–17 ir 25–31 d.;
2019 m. lapkričio 8–14 ir 22–28 d.;
2019 m. gruodžio 6–12 ir 20–26 d.

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 000 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• visi pervežimai pagal programą;
• 2 nakvynės viešbutyje ir 4 nakvynės laive;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

6 pusryčiai, 4 pietūs, 4 vakarienės;
• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Kitą ir atgal (nuo 969 EUR);
• vietinė rinkliava (apie 120 USD, mokama 

vietoje);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

KELIONĖJE:
• Nardysite šalia jūrų liūtų, ryklių, vėžlių ir 

pingvinų
• Pakėlę akis matysite dangų raižančius 

pelikanus

GALAPAGŲ SALOS.  
KITO PASAULIO BEIEŠKANT
Tingūs jūrų liūtai, vandenyno gilumoje patruliuojantys rykliai, neįtikėtinos iguanos ir 
vėžliai... Norite susidurti su laukine gamta akis į akį, keliaukite į Galapagus. Tai nuotykis, 
kurio nepamiršite visą gyvenimą, potyris, kurį sunku perteikti žodžiais ar net nuotrau-
komis. Nes tai turite pajusti ir pamatyti patys.

Kelionė trunka 7 dienas7

1 DIENA. KITAS
Savarankiškai atvykę į Ekvadoro sostinę Kitą, va-
kare 17  val. susitiksite su grupės nariais ir vadovu. 
Aptarsite visą kelionės eigą. Jei atvyksite diena anks-
čiau, galėsite savarankiškai patyrinėti miestą, įsikūrusį 
Pičinčos ugnikalnio šešėlyje. Kitas – nuostabus Andų 
kalnų apsuptas miestas, kuriame yra daugiau nei 30 
bažnyčių ir įvairiausių muziejų, o ir seniausios miesto 
gatvės  – La Ronda  – nevalia praleisti. Jei turite gali-
mybę atvykti anksčiau ar pabūti ilgiau Ekvadore pake-
liavę po Galapagų salas, būtinai aplankykite Otavalą, 
Kotopachį, Ekvatoriaus muziejų ar Debesų mišką. 
Nakvynė Kito mieste.

2 DIENA. KITAS–SAN KRISTOBALIO SALA 
(P, Pi, V)
Ankstyvas skrydis į Galapagų salas. Pusryčius gau-
site dėžutėse. Atskridus į Galapagus, jūsų lauks lai-
vas „Daphne“. Patogiai įsikūrę kajutėse, susitiksite su 
laivo įgula, gidu, kuris jums aprodys salas, ir skaniai 
papietausite. Aplankysite San Kristobalio centrą. Čia 
sužinosite, kaip susiformavo salos, jų istoriją, kaip 
žmogaus įsikišimas vos nesunaikino šių įstabių salų 
ir su kuo susiduriama šiandien. Poilsis arba už pa-
pildomą mokestį siūloma nuvykti į Galapagėrą, kur 
turėsite vienintelę galimybę pamatyti gigantiškuo-
sius vėžlius. (Ekskursija trunka apie 2 val., kaina apie 
120 USD.) Nakvynė laive.

3 DIENA. SANTA FĖ SALA–PLAZA SUR SALA 
(P, Pi, V)
Santa Fė sala laikoma tikrais jūrų liūtų namais, o šie 
gyvūnai – puikiais pasiplaukiojimo kompanionais. Tai 
puiki vieta, nes santykinai mažoje teritorijoje galima 
išvysti daugybę Galapagų „žvaigždžių“. Pamatysite 
erelių, sausumos iguanų, jūrų liūtų, jūrinių vėžlių, 
įvairiausių roplių ir paukščių. Apsiaukite patogius ba-
tus, nes keliausite palei vandenyną į opuncijų mišką 
(kelionės trukmė apie 1,5  val.). Pasigėrėsite Santa 
Fė salos medžiais, kurie laikomi didžiausiais visuo-
se Galapaguose. Grįžę po pasivaikščiojimo nersite į 
smaragdinius vandenis, kur draugiją palaikys jūrų liū-
tų jaunikliai, įvairiausios žuvelės. Plauksite į mažytę 
salą Plaza Sur, pasivaikščiosite po ją, apžiūrėsite jūrų 
liūtus ir didžiausią iguanų populiaciją. Vulkaninės kil-
mės kraštovaizdis, nusėtas atogrąžų paukščių, nepa-
liks abejingų. Nakvynė laive.

4 DIENA. GENOVESA SALA (P, Pi, V)
Laivas plauks visą naktį, kol pasieks Genovesa salą. 
Dažni šios salos svečiai  – delfinai, be to, galima iš-
vysti daugybę įvairiausių paukščių. Tad čia jūsų lauks 
2,5  val. pasivaikščiojimas stebint paukščių kolonijas 
tiek ant žemės, tiek jaukiai įsitaisiusias ant uolų. Šioje 
saloje yra paukščių, sutinkamų tik Galapaguose, tad 

Nuo 1 keliautojo

pasiruoškite nustebti. Vėliau būtinai nersite pamaty-
ti ryklių, vėžlių ir įvairiaspalvių žuvelių. Nakvynė laive.

5 DIENA. SANTJAGO SALA–RABIDA SALA 
(P, Pi, V)
Santjago salos rytinėje dalyje yra Bahia Sullivan, dar 
žinoma kaip Džeimso sala. Čia pasivaikščiosite po la-
vos išvagotą kraštovaizdį, kuris susikūrė po 1897 m. 
išsiveržimo, pamatysite jūrinių iguanų, krabų ir pin-
gvinų, ryklių. Kelionės metu gidas papasakos geolo-
ginę salos istoriją. Keliausite į Rabida salą, garsėjan-
čią raudonuoju paplūdimiu. Iš paplūdimio keliausite 
į nuostabiausią Galapaguose lagūną pasižiūrėti fla-
mingų. Čia taip pat peri pelikanai. Pasitiks ir opuncijų 
miškas. Jei nuspręsite panardyti, pamatysite daugybę 
jūros žvaigždžių. Nakvynė laive.

6 DIENA. SANTA KRUZO SALA–KITAS (P)
Skrydžiai iš Galapagų ankstyvi, tad paskutinė eks-
kursija Galapaguose taip pat ankstyva: keliausite į 
Juodojo vėžlio įlanką, kurios šiaurinę dalį dengia rau-
donos spalvos mangrovės. Vaikščiodami matysite 
žaliuosius vėžlius, sutiksite mažųjų rajų ir ryklių jau-
niklių. Skrydis į Kitą. Pervežimas į viešbutį ir nakvynė 
Kite.

7 DIENA. KITAS (P)
Pusryčiai. Atsisveikinę su pakeleiviais, galite tęsti ke-
lionę po Ekvadorą ar leistis į Peru, o gal skristi namo.

SAN KRISTOBALIO SALA

SANTJAGO SALA

RABIDA SALA
SANTA KRUZO SALA

GENOVESA SALA

KITAS

SANTA FĖ SALA

Ramusis 
vandenynas

LIMA

MAČU PIKČU

KUSKAS

Ramusis 
vandenynas
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KELIONĖJE:
• Peru pasididžiavimas Maču Pikču
• Skrydis virš paslaptingųjų Naskos dykumos 

piešinių
• Istorinė galingiausios Inkų imperijos sostinė 

Kuskas 
• Garsiausias Peru kokteilis „Pisco Sour“

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 229 EUR + skrydis  
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 7 nakvynės viešbučiuose;
• maršrutinių autobusų bilietai: Lima–

Parakasas, Naska–Lima;
• ekskursijos pagal programą;
• skrydis virš Naskos dykumos piešinių;
• maitinimas pagal programą: 7 pusryčiai; 
• angliškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų 

metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Peru ir atgal (nuo 950 EUR);
• vidinių skrydžių Lima–Kuskas, Kuskas–Lima 

bilietai (nuo 350 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

PERU.  
MAGIŠKASIS INKŲ PASAULIS
Senovės civilizacijų mįslės, Ispanijos kolonijinis paveldas, miestai, įsikūrę aukščiausiai 
kalnuose, prarastasis inkų miestas Maču Pikču, laukinė gamta ir vietinių genčių tradici-
jos. Kas paliks didžiausią įspūdį Peru?

Kelionė trunka 8 dienas8

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

2 DIENA. LIMA–KUSKAS (P )
Vyksite į oro uostą ir skrisite į Kuską. Atvykę būsite 
apgyvendinti viešbutyje. Vakare apžvalginė ekskursi-
ja po Kuską – buvusią Inkų imperijos sostinę, vadina-
mą Dievų namais. Dabar šis miestas – Pietų Amerikos 
turizmo ir archeologijos centras, ispanų kultūros 
ir senųjų tautų palikimo mišinys. Apsilankysite gar-
siojoje Korikančos šventykloje ir keturiuose Kusko 
griuvėsiuose. Saksajuamano tvirtovė – monumenta-
lus archeologinis kompleksas, kurį supa trys gynybi-
nės sienos. Kenko religinių apeigų centro šventyklos 
griuvėsiuose yra 590 cm aukščio riedulys, panašus į 
pumą. Puka Pukara – inkų laikų administracinio ir ka-
rinio centro liekanos. Tambomačai  – vandens kulto 
centras, žinomas kaip inkų maudynių vieta.

3 DIENA. KUSKAS (P)
Laisva diena Kuske. Už papildomą mokestį galima 
ekskursija į Šventąjį inkų slėnį. Manoma, kad kadaise 
tai buvo Inkų imperijos centras. Apsilankysite nauja-
me turistiniame projekte „Awana Kancha“, kur galėsi-
te pamaitinti ir paglostyti lamas, alpakas, taip pat pa-
matyti vikunijų ir guanakų. Užsuksite į Pisako kaimelį, 
kur susirenka daugybė aimarų ir kečujų atstovų, pasi-
puošusių ryškiais, įvairiaspalviais drabužiais. Turėsite 
laiko apsipirkti garsioje turgavietėje ir įsigyti puikios 
kokybės rankų darbo suvenyrų, pasiderėti su vieti-
niais pardavėjais. Tęsite kelionę į Oljantaitambą, kur 
pamatysite senovinę inkų tvirtovę. Pakilsite į patį vir-
šų prie Saulės šventyklos ir galėsite įvertinti inkų dar-
bo techniką bei pasimėgauti Urubambos upės slėnio 
vaizdu, aplinkiniais kalnais ir apačioje plytinčiu čerpi-
nių stogų miesteliu. Jei bus laiko, aplankysite Činčero 
miestelį. Pagrindinės jo lankytinos vietos: senovinių 
inkų rūmų liekanos, kolonijinė bažnyčia, nepriekaiš-
tingos inkų terasos ir spalvinga vietinė mugė. 

4 DIENA. KUSKAS–MAČU PIKČU–KUSKAS (P)
Vyksite į visos dienos ekskursiją. Traukiniu atvykę į 
Agvaskaljentesą, autobusu važiuosite į prarastąjį inkų 
miestą Maču Pikču. Tai neoficialus Peru simbolis, api-
pintas legendomis ir pasakojimais, įkurtas užkariau-
toje ir rūko jūroje palaidotoje žemėje. Maču Pikču 
nuo viso pasaulio skiria 700 m ir aukštesni skardžiai. 
Jis išdygęs greta gilių tarpeklių, išraustų Urubambos 
upės. Miestas pastatytas tik iš akmens, harmonin-
gai derinant erdvę su funkcionalumu: šventyklos, rū-
mai, išorinės laiptinės, vandens šaltiniai ir žemės ūkio 
zona, kur pastatytos didžiulės laiptinės terasos. Maču 
Pikču paskelbtas vienu iš septynių UNESCO pasaulio 
stebuklų.

Nuo 2 keliautojų

5 DIENA. KUSKAS–LIMA–PARAKASAS (P)
Vyksite į oro uostą skrydžiui į Limą. Atskridę keliausite 
į Parakasą – ypatingą gamtos oazę Ramiojo vande-
nyno pakrantėje. Važiuodami Panamerikos greitkeliu, 
matysite kontrastingus peizažus: vandenyną, dyku-
mą, slėnius. Atvykus į Parakasą, pasitiks gidas.

6 DIENA. PARAKASAS–NASKA (P )
Vyksite į uostą ir kateriu plauksite link Ramiojo van-
denyno salų Ballestas, dar vadinamų mažaisiais 
Galapagais. Šios salos yra saugoma draustinio zona, 
garsėjanti ypatinga augalija ir gyvūnija: Plaukdami iš-
vysite vieną iš Peru Naskos linijų nepaaiškinamų ste-
buklų – Žvakidę, dar vadinamą Parakaso kandeliabru 
ir datuojamą 200 m. pr. Kr. Į salą niekam neleidžia-
ma įžengti, išskyrus mokslininkus ir ornitologus, nes 
šios vietos fauna yra itin unikali. Maršrutiniu autobu-
su vyksite į Naską.

7 DIENA. NASKA–LIMA (P)
Lėktuvėliu pakilsite virš paslaptingų Naskos piešinių. 
Naska – akmenuota dykuma, savo kraštovaizdžiu pri-
menanti Mėnulį. Joje daugiau kaip prieš 2 tūkst. metų 
atsirado magiškų piešinių, užimančių 350  kv.  km, 
vaizduojančių milžiniškas augalų ir gyvūnų figūras. 
Numatytu laiku būsite pervežti į autobusų stotį. 
Maršrutiniu autobusu važiuosite į Limą.

8 DIENA. LIMA–TARPINIS ORO UOSTAS–
VILNIUS (P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą. Skrydis Lima–tarpinis 
oro uostas–Vilnius.

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

2 DIENA. LIMA–PARAKASAS (P)
Maršrutiniu autobusu keliausite į Parakasą  – ypa-
tingą gamtos oazę Ramiojo vandenyno pakrantėje. 
Važiuodami Panamerikos greitkeliu, matysite kon-
trastingus peizažus: vandenyną, dykumą, slėnius.

3 DIENA. PARAKASAS–NASKA (P )
Kateriu plauksite link Ramiojo vandenyno salų 
Ballestas, dar vadinamų mažaisiais Galapagais. Šios 
salos yra saugoma draustinio zona su ypatinga auga-
lija ir gyvūnija. Plaukdami išvysite vieną iš Peru Naskos 
linijų nepaaiškinamų stebuklų  – Žvakidę, datuojamą 
200 m. pr. Kr. Maršrutiniu autobusu vyksite į Naską.

4 DIENA. NASKA–AREKIPA (P)
Lėktuvėliu pakilsite virš paslaptingų Naskos piešinių. 
Naska  –  akmenuota dykuma, kraštovaizdžiu prime-
nanti Mėnulį. Joje daugiau kaip prieš 2  tūkst. metų 
atsirado magiškų piešinių, vaizduojančių milžiniškas 
augalų ir gyvūnų figūras. Apsilankysite prie Naskos 
akvedukų ir senovinio inkų miestelio griuvėsiuose. 
Maršrutiniu autobusu važiuosite į Arekipą.

5 DIENA. AREKIPA (P)
Laisva diena Arekipoje. Vietovė garsėja giliausiais pa-
saulyje kanjonais, kondorais ir mumijomis. Už pa-
pildomą mokestį siūloma apžvalginė ekskursija po 
Arekipą – antrą pagal dydį Peru miestą, kuriame dau-
guma namų pastatyti iš akinamo baltumo vulkaninių 
uolienų. Aplankysite XVI a. pastatytą Šv. Katalinos mo-
terų vienuolyną.

6 DIENA. AREKIPA–KOLKOS KANJONAS (P)
Keliausite link antro pagal gylį Kolkos kanjono ir Vikunijų 
nacionalinio rezervato. Keliaujant per kanjoną besikei-
čiantys vaizdai sukuria tikrą Peru magiją. Vykdami per 
Toros aukštikalnes, matysite Patapampos perėją ir gro-
žėsitės nuostabiais vaizdais.

7 DIENA. KOLKOS KANJONAS–AREKIPA (P)
Vyksite į apžvalgos aikštelę, kur grožėsitės įspūdingu 
Kolkos kanjono vaizdu ir didingu kondoro skrydžiu 
aukštai virš kanjono. Kondoras gali pakilti į 5 500 m 
aukštį ir sklandyti ore valandų valandas neplasnoda-
mas sparnais. Grįždami matysite kabančius kapus.

8 DIENA. AREKIPA–KUSKAS (P)
Skrisite į Kuską. Vakare apžvalginė ekskursija po bu-
vusią Inkų imperijos sostinę. Dabar Kuskas  – Pietų 
Amerikos turizmo ir archeologijos centras, ispanų kul-
tūros ir senųjų tautų palikimo mišinys. Apsilankysite 
keturiuose Kusko griuvėsiuose.

9 DIENA. KUSKAS–MAČU PIKČU–KUSKAS (P)
Vyksite į visos dienos ekskursiją. Traukiniu atvykę į 
Agvaskaljentesą, autobusu važiuosite į prarastąjį inkų 
miestą Maču Pikču. Tai neoficialus Peru simbolis, kurį 
nuo viso pasaulio skiria 700 m ir aukštesni skardžiai. 
Miestas pastatytas tik iš akmens, harmoningai deri-
nant erdvę su funkcionalumu. Maču Pikču paskelbtas 
vienu iš septynių UNESCO pasaulio stebuklų.

10 DIENA. KUSKAS (P)
Laisva diena Kuske. Už papildomą mokestį galima 
ekskursija į Šventąjį inkų slėnį. Manoma, kad kadaise 
tai buvo Inkų imperijos centras.

11 DIENA. KUSKAS–PUNAS (P, Pi)
Vaizdingu keliu važiuosite į Puną. Pakeliui sustosite 
trumpoms ekskursijoms, pietausite. Apsilankysite 
mistiniame Andahuailaso miestelyje, taip pat archeo-
loginėje vietovėje Raqchi, kur apžiūrėsite įdomios 
Virakočos šventyklos griuvėsius  – unikalius pusru-
tulio formos statinius, nebūdingus inkų architektū-
rai. Apsilankysite La Raya (4  400  m virš jūros lygio) 
ir Pukaroje. 

12 DIENA. PUNAS (P)
Važiuosite į dirbtinę, iš nendrių pastatytą ir aima-
rų genčiai namus atstojančią žymiąją Uros salą. 
Aplankysite Sillustanio archeologinę zoną  – senovi-
nius laidojimo paminklus. Net ir dabar ši vieta laiko-
ma šventa.

13 DIENA. PUNAS–TITIKAKOS EŽERAS– 
LA PASAS (P)
Visai dienai vyksite prie aukščiausiai pasaulyje esan-
čio Titikakos ežero Peru ir Bolivijos pasienyje, kur 
plaukiosite katamaranu. Maršrutiniu autobusu va-
žiuosite į Kopakabaną ir katamaranu plauksite prie 
Saulės salos. Autobusu keliausite į Lą Pasą. 

14 DIENA. LA PASAS–TIAHUANAKO 
GRIUVĖSIAI–MĖNULIO SLĖNIS–LA PASAS (P)
Leisitės prie Tiahuanako griuvėsių. Šie inkų protė-
vių imperijos griuvėsiai sukėlė daug diskusijų. Iki šiol 
neaišku, kaip senovės žmonėms pavyko pastatyti 
didžiulius akmeninius statinius aukštikalnių slėny-
je. Aplankysite Kalasasajos šventyklą, Saulės vartus, 
Akapanos piramidę. Vyksite į Raganų turgų, apžiū-
rėsite Murillo aikštę. Apsilankysite Chaeno gatvėje, 
kurioje įsikūrę itin daug muziejų. Ekskursiją baigsite 
Mėnulio slėnyje.

15 DIENA. LA PASAS–LIMA (P)
Po pusryčių numatytu laiku vyksite į oro uostą skry-
džiui į Limą. Atvyksite į Limos oro uostą. Skrydis 
Lima–tarpinis oro uostas–Vilnius.

PERU IR BOLIVIJA.  
DIDINGŲ SENOVĖS IMPERIJŲ PASLAPTYS
Peru pasinersite giliai į civilizacijos lopšį ir pajusite, kaip žaliasis Amazonės pragaras per-
sipina su Andų galia. Kurį laiką šiai šaliai priklausiusioje Bolivijoje gėrėsitės kontrastingu 
kraštovaizdžiu ir marga genčių mozaika. Ikikolumbinių civilizacijų epochos kultūra čia 
išliko beveik nepaliesta.

Kelionė trunka 15 dienų15
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KELIONĖJE:
• Vienas giliausių planetoje Kolkos kanjonas
• Peru pasididžiavimas Maču Pikču
• Baltasis miestas Arekipa su 500 metų 

istoriniu centru
• Mezoamerikos civilizacijos lopšys 

Tiahuanakas

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai 

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 399 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• maršrutinių autobusų bilietai;
• 14 nakvynių viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• skrydis virš Naskos dykumos piešinių;
• maitinimas pagal programą: 14 pusryčių, 

1 pietūs;
• angliškai kalbančio gido paslaugos ekskursijų 

metu.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Peru ir atgal (nuo 950 EUR);
• vidinio skrydžio bilietas La Pasas–Lima  

(nuo 170 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

LIMA
LIMA

MAČU PIKČU
MAČU PIKČU

KUSKAS
KUSKAS

NASKA
NASKA

AREKIPA

KOLKOS 
KANJONAS

LA PASAS

TITIKAKOS 
EŽERAS

PUNASPARAKASAS
PARAKASAS

Ramusis 
vandenynas

Ramusis 
vandenynas
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AUSTRALIJA 
IR NAUJOJI 
ZELANDIJA
AUSTRALIJA 
NAUJOJI ZELANDIJA 

VELINGTONAS

TONGARYRO 
NACIONALINIS 

PARKAS

ROTORUA
VAITOMAS

OKLANDAS

KRAISTČERČAS

NELSONAS

Tasmano 
jūra

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 gei-
zerių, karštųjų versmių, pliūpsinčių purvo vulka-
nų ir retkarčiais nubundančių ugnikalnių pasau-
lis. Rekomenduojama vakarienė restorane „The 
Observatory“ televizijos bokšte.

2 DIENA. OKLANDAS–SALŲ ĮLANKA
Ryte išvyksite link Salų įlankos. Apie 4  val. važiuosi-
te vaizdingu kraštovaizdžiu, stabtelėdami mažuose 
miesteliuose, kol pasieksite Paihiją. Po pietų galėsi-
te patyrinėti vietovę, paragauti zelandietiško baltojo 
vyno ar vietinio alaus.

3 DIENA. SALŲ ĮLANKA (P)
Tęsite pažintį su vietove, kuriai būdingi tyri įlankos 
vandenys ir nuostabūs smėlėti paplūdimiai. Už papil-
domą mokestį galėsite išbandyti plaukimą kanojomis, 
pasirinkti kruizą į Robertsono salą ar aplankyti jūros 
pakrantėje esantį Raselo miestą su šarminga atmos-
fera ir istorija, leistis į pusės dienos kruizą.

4 DIENA. SALŲ ĮLANKA–VAITOMAS (P)
Išvyksite į pietus link Vaitomo. Nuo Oklando uos-
to tilto atsivers puiki miesto panorama. Aplankysite 
nuostabų gamtos kūrinį Vaitomo urvų kompleksą. 
Apie 250  m ilgio požeminis labirintas stebina gau-
sybe švytinčių jonvabalių, gyvenančių tik Naujojoje 
Zelandijoje. Taip susidaro unikalus žvaigždėto dan-
gaus efektas.

5 DIENA. VAITOMAS–ROTORUA (P)
Iki pietų laiką leisite Vaitome, o vėliau išvyksite į 
Naujosios Zelandijos širdį ir maorių kultūros švento-
vę Rotorua. Terminiame parke Te Puia pasigrožėsite 
geizeriais ir tiesiog verdančiais karšto purvo basei-
nais, lankysitės Te Puia maorių meno ir kultūros cen-
tre. Už papildomą mokestį galėsite apsilankyti mao-
rių kaimelyje ir susipažinti su jų kultūros ištakomis. 
Nuovargį nuskalausite polinezietiškose terminėse 
maudyklėse.

6 DIENA. ROTORUA–TAUPAS– 
TONGARYRO NACIONALINIS PARKAS (P)
Vyksite į Taupą – geoterminių versmių slėnį su krio-
kliais ir ežeru, užpildžiusiu ugnikalnio kraterį. Tai vie-
na labiausiai fotografuojamų vietų šalyje. Galėsite pa-
plaukioti kateriu arba pailsėti pakrantėje. Keliausite 
į Tongaryro nacionalinį parką, 1990  m. įtrauktą į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Parke stūkso 
ugnikalniai, auga drėgnieji paatogrąžių miškai, gy-
vena egzotiški gyvūnai: kiviai, papūgos, mėlynosios 
antys, Naujosios Zelandijos sakalai. Apsistosite prie 
Ruapehu kalno.

NAUJOJI ZELANDIJA.  
KIA ORA!  
Naujoji Zelandija – tai šalis, kurioje tradicinė maorių kultūra persipina su šiuolaikiniu 
gyvenimu ir didmiesčio gyvenimo ritmu. Kiekvienas turistas ras čia ką nuveikti, į ką pa-
žiūrėti, kur papramogauti.

Kelionė trunka 12 dienų12

Nuo 1 keliautojo

KELIONĖJE:
• Terminio parko Te Puia geizeriai, ežerai ir 

natūralūs purvo baseinai
• Vaitomo urvai – magiškas „žvaigždėtas“ 

dangus virš požeminės upės
• Rotorua su maoriais, kiviais ir geizeriais
• Žygis Tongaryro nacionaliniame parke

KELIONĖS DATOS: 
2019 m. sausio16–27 d.;
2019 m. vasario 10–21 d.;
2019 m. kovo 6–17 d.*
* Vėlesnių datų teirautis agentūroje.

KELIONĖS KAINA 
nuo 2 920 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• visi pervežimai pagal programą;
• 11 nakvynių paprastose lodžijose;
• ekskursijos pagal programą;
• transportas ir kelto bilietas;
• maitinimas pagal programą:  

8 pusryčiai, 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;
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

7 DIENA. RUAPEHU KALNAS (P, V)
Leisitės į visos dienos žygį, grožėdamiesi dramatišku 
vulkaninių kalnų kraštovaizdžiu: verdančiais garais, 
ledynų slėniais, senovinės lavos srautais, kalnų auga-
lija, ryškiais kraterio ežerais. Galėsite pasirinkti marš-
rutą pagal fizinį pajėgumą (nuo 35 NZD).

8 DIENA. VELINGTONAS (P)
Vyksite į vėjuotąją šalies sostinę Velingtoną. Daugybė 
tiltų, viadukų, tunelių, parkų ir skverų puošia istorinį 
miestą. Lankysitės muziejuje Te Papa Tongarewa, gar-
sėjančiame šiuolaikinio meno galerija, maorių paliki-
mu ir didžiausiu kalmaru pasaulyje. Galėsite aplankyti 
Karališkąjį botanikos sodą ir Velingtono miesto rotu-
šę, prasieiti Kubos gatve.

9 DIENA. VELINGTONAS–NELSONAS 
Keltu persikelsite į Nelsoną – saulėčiausią vietą viso-
je 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 fjordais, 
o draugiją jums palaikys delfinai ir ruoniai.

10 DIENA. NELSONAS (P, V)
Dieną rekomenduojama praleisti Abelio Tasmano 
nacionaliniame parke. Pasirūpinkite atminties korte-
lėmis, kad galėtumėte įamžinti kuo daugiau nuosta-
bių vaizdų.

11 DIENA. NELSONAS–KAIKŪRA (P) 
Išvyksite į vaizdingą Kaikūros pakrantę, į kurią dažnai 
atplaukia delfinų ir ruonių. Čia galėsite plaukioti, žve-
joti, vykti stebėti banginių ar albatrosų. Siūlomas pa-
noraminis skrydis lėktuvu. Vakare būtinai paragauki-
te jūrų gėrybių, ypač vėžių.

12 DIENA. KAIKŪRA–KRAISTČERČAS (P) 
Apie 3 val. vyksite į Kraistčerčą. Susipažinsite su an-
gliškiausiu miestu už Anglijos ribų. Aplankysite kate-
drą centrinėje miesto aikštėje, Menų centrą, buvu-
sio 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. 
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KELIONĖJE:
• Švenčiausia aborigenų uola Ersas
• „Raudonasis Australijos centras“ –  

Alis Springsas
• Unikaliausias pasaulyje koralų darinys – 

Didysis barjerinis rifas
• Naujosios Zelandijos vyno degustacija

KELIONĖS DATA: 
2019 m. lapkričio 14–gruodžio 6 d.

KELIONĖS KAINA 
4 979 EUR + skrydis 
(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:
• lėktuvo bilietas į Australiją ir atgal  

(nuo 1 500 EUR);
• vietiniai skrydžiai (nuo 1 300 EUR); 
• Australijos viza (elektroninis leidimas 

keliauti – ETA);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA. DVIEJŲ ŠALIŲ KVINTESENCIJA
Šios unikalios šalys gniaužia kvapą ir stebina žaliais slėniais, galingais ledynais, sraunio-
mis upėmis, pulsuojančiais geizeriais, įspūdingais kriokliais, nuostabiais kalnais, spindin-
čiais ežerais, bekrašte dykuma, išskirtiniais gyvūnais ir povandeninio pasaulio reiškiniais. 

Kelionė trunka 23 dienas23

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 kate-
dra, 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 pa-
plūdimiais, 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 – 
didžiausias monolitas pasaulyje. „Tylos garsų“ vaka-
rienė 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 vers-
lo 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 povandeni-
niu 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 vyksi-
te į Kernsą.

	Atogrąžų	turtai	ir	gyva	Australijos	aborigenų	
kultūra Kurandos nacionaliniame parke.

Su grupe ir vadovu iš 
Lietuvos. Nuo 16 keliautojų

11 DIENA. KERNSAS (P)
Laisvas laikas. Siūloma išvyka plaustais Tulio upe, žve-
jyba, 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 gy-
venimo rajono Kings Cross gatvelėmis. Apsilankysite 
garsiuosiuose Operos teatro rūmuose ir paplaukio-
site laiveliu. 

 Sidnėjus –	baltos	burės	saulėtoje	pakrantėje.

14 DIENA. SIDNĖJUS (P)
Rekomenduojama išvyka į Mėlynuosius kalnus, milži-
niškų uolų darinių, medžių ir krūmų derinį. Grožėsitės 
kanjonais.

15 DIENA. SIDNĖJUS–KVINSTAUNAS (P)
Skrydis į Naujosios Zelandijos Pietų salą. Jos aukščiau-
sias viršūnes dengia sniegas, slėniais leidžiasi ledynai, 
garma kriokliai, puikuojasi fjordai. Apsilankysite kurorte 
ir ekstremaliojo sporto sostinėje Kvinstaune.

16 DIENA. MILFORDO ĮLANKOS KRUIZAS (P, Pi)
Milfordo įlankos kruizas po nepakartojamo grožio 
fjordų pasaulį. 
Milfordo įlankos kruizas –	fjordų	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 filmuo-
jamas „Žiedų valdovas“. Apžiūrėsite maorių kultū-
ros 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. 
21 DIENA. ROTORUA–VAITOMO URVAI–
OKLANDAS (P)
Užsuksite į Vaitomo urvų kompleksą. Požeminis labi-
rintas stebina gausybe švytinčių jonvabalių, sukurian-

čių žvaigždėto dangaus įspūdį. Rekomenduojama va-
karienė restorane „The Observatory“. 

22–23 DIENOS. OKLANDAS–TARPINIAI ORO 
UOSTAI–VILNIUS (P)
Papusryčiavę vyksite į oro uostą. Skrydis Oklandas–
tarpiniai oro uostai–Vilnius.

ALIS SPRINGSAS

KERNSAS

SIDNĖJUS

OKLANDAS

KVINSTAUNAS

ROTORUA

MELBURNAS

DVYLIKOS 
APAŠTALŲ

UOLOS
Tasmano 

jūra

MOTERŲ 
KELIONĖS – 
ŠIRDŽIAI IR SIELAI
IZRAELIS
ŠRI LANKA
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1 DIENA. KOLOMBAS–NEGOMBAS (V)
Atskridę į Kolombą, sutvarkysite įvažiavimo į šalį for-
malumus ir su gidu vyksite į Negombą, garsėjantį jūrų 
gėrybių patiekalais. Pasivaikščiokite miesteliu jau ta-
pusio žvejų kaimelio gatvėmis, pasimėgaukite poil-
siu prie vandenyno. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje 
Negombe.

2 DIENA. NEGOMBAS–PINAVELA– 
DAMBULA (P, V)
Po ankstyvų pusryčių skubėsite į Negombo žuvų tur-
gų, kur išvysite daugybę dar neregėtų žuvų, krabų, 
krevečių, matysite, kaip rengiami aukcionai. Vėliau 
keliausite į Pinavelos dramblių prieglaudą. Čia daug 
sužinosite apie dramblius ir jų gyvenimą, stebėsite 
šiuos didingus gyvūnus, vėliau juos maudysite ir sma-
giai leisite laiką. Vakarienė ir nakvynė Dambuloje.

3 DIENA. DAMBULA –HABARANA– 
MINERIJA (P, Pi, V)
Po pusryčių apsilankysite Habaranos kaimelyje. 
Laiveliu plauksite po ežerą Hiriwadunna, iš kurio atsi-
veria nuostabūs vaizdai. Pasivaikščiosite po ryžių lau-
kus, įkopsite į namelį medyje, kuriame miega piemuo, 
saugantis pasėlius nuo laukinių gyvūnų. Daržovių lys-
vėse pamatysite, ką augina vietos ūkininkai, o užsukę 
pas vietinius į namus pasivaišinsite tradiciniais pie-
tumis. Stebėsite, kaip kokosų lapais dengiamas sto-
gas, kaip rūšiuojami ryžiai. Džipais leisitės į Minerijos 
nacionalinį parką. Čia galima sutikti dramblių, buivo-
lų, elnių ir krokodilų, leopardų, daugiau nei 160 rū-
šių paukščių, 78 rūšių drugelių. Vakarienė ir nakvynė 
viešbutyje Dambuloje.

4 DIENA. MINERIJA–SIGIRIJA–MATALĖ–
KANDIS (P, V)
Po pusryčių kopsite į Sigirijos kalną, ant kurio V  a. 
buvo pastatyta tvirtovė. Paini istorija, daugybė laip-
telių, baseinų ir kvapą gniaužianti panorama užko-
pus. Vėliau vyksite į Kandį, o pakeliui pasivaikščiosite 
po Matalės prieskonių sodus, apžiūrėsite, kaip auga 
pipirai ir kardamonai, kaip gaunamas cinamonas. 

ŠRI LANKA.  
TIKRAS SMARAGDAS MOTERIMS
Ar svajojate plačiai ištiesti rankas ir bėgti pasitikti saulėlydžio, nevaržomai kvatotis, 
nubraukti ašarą išgirdus liūdną istoriją ar mėgautis saldžiausiais vaisiais visą parą? 
Kvieskite savo geriausią draugę ir leiskitės į moterišką kelionę, kur jūsų laukia linksmy-
bės ir juokas, džiaugsmas ir nesibaigiantys pokalbiai apie viską.

Kelionė trunka 11 dienų11

Nuo 4 keliautojų

KELIONĖJE:
• Negombo žuvų turgus 
• Diena su drambliais prieglaudoje
• Habaranos kaimelio gyventojų kasdienybė
• Minerijos nacionalinio parko gyventojai: 

drambliai, elniai, buivolai
• Darbas arbatmedžių plantacijoje
• Maisto gaminimo pamokos ir ekologiška 

sodininkystė
• Ajurvedos malonumai

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 099 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• pasitikimas oro uoste ir visi pervežimai pagal 

programą;
• 10 nakvynių viešbučiuose;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą: 6 pusryčiai, 

2 pietūs, 6 vakarienės ir 4 dienas maitinimas 
„viskas įskaičiuota“;

• angliškai kalbančio gido paslaugos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Šri Lanką ir atgal  

(nuo 600 EUR);
• Šri Lankos viza (35 USD);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

Sužinosite, kaip panaudoti šias natūralias priemones. 
Batikos fabrikėlyje stebėsite, kaip kuriami nuostabūs 
ornamentai. Atvykę į kalvų sostinę Kandį, dalyvausi-
te tradicinio maisto gaminimo pamokoje. Drauge su 
šefu keliausite į vietinį turgų, rinksitės, derėsitės ir su 
pilnais krepšiais grįšite gaminti. Maišysite priesko-
nius, uosite nuostabius aromatus, o pabaigoje mė-
gausitės savo pagamintais patiekalais. Nakvynė vieš-
butyje Kandyje.

5 DIENA. KANDIS–NUVARA ELIJA (P, V)
Po pusryčių aplankysite vieną svarbiausių Šri Lankos 
religinių objektų – Budos danties šventyklą. Prie įėji-
mo būtinai nusipirkite gėlių ir, jas padėję švenčiau-
sioje vietoje, palinkėkite sėkmės sau ir artimiesiems. 
Vėliau kilsite aukštyn, kol pajusite arbatos kvapą. 
Rambodos arbatmedžių plantacijoje gausite krepšelį, 
kurį turėsite pripildyti nuskintais arbatmedžių lapais. 
Sužinosite, kaip ir kokie lapeliai skinami, kiek per die-
ną jų turi priskinti vietiniai. Po šios pamokos apžiūrė-
site Mažąja Anglija vadinamą Nuvara Elijos miestelį. 
Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Nuvara Elijoje.

6 DIENA. NUVARA ELIJA–ELA (P, Pi, V)
Po pusryčių leisitės į ekskursiją po Elą, pamatysite 
mažąjį Adomo kalną, devynių arkų tiltą. Ela  – viena 
gražiausių Šri Lankos vietovių, kur kalnai nukloti sma-
ragdine žaluma. Paskui keliausite į Velavajos kaimelį, 
kurį pasieksite ryžių ir daržovių laukais. Čia papietau-
site ir paskanausite arbatos su vietiniais saldumynais. 
Vakare viešbutyje sužinosite apie sveiką mitybą ir or-
ganinę sodininkystę. Prisirinksite daržovių ir drauge 
su šefu gaminsite sveiką vakarienę. Nakvynė viešbu-
tyje Eloje.

7–10 DIENOS. POILSIS IR AJURVEDA (VĮ)
Būsite nuvežti į ajurvedinį viešbutį prie vandenyno ir 
mėgausitės poilsiu, procedūromis bei masažais.

11 DIENA. KOLOMBAS (P)
Po pusryčių vyksite į oro uostą skrydžiui į Lietuvą.

KOLOMBAS

MATALĖ
KANDIS

NUVARA ELIJA

ELA

PINAVELA

NEGOMBAS

HABARANA

SIGIRIJADAMBULA

Bengalijos 
įlanka

Arabijos 
jūra

KELIONĖJE:
• Rytinės ir vakarinės jogos treniruotės
• Seminarai – pokalbiai apie moters sveikatą, 

fizinę ir psichinę būklę
• Ekskursija į Jeruzalę
• Diena prie Negyvosios jūros

KELIONĖS DATOS: 
pasirenkamos individualiai

KELIONĖS KAINA 
nuo 1 300 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
• 7 nakvynės kibuce;
• ekskursijos pagal programą;
• maitinimas pagal programą:  

7 pusryčiai, 7 vakarienės;
• patyrusios jogos ir sveikos gyvensenos 

specialistės konsultacijos ir praktikos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
• lėktuvo bilietas į Izraelį ir atgal  

(nuo 120 EUR);
• kitos įprastos kelionių išlaidos.

IZRAELIS.  
MOTERIŠKUMO IR RAMYBĖS ŠAKNŲ BEIEŠKANT 
Izraelis – Šventoji Žemė, duodanti, papildanti, pripildanti, leidžianti susitaikyti su savimi 
ir rasti ramybę. Kelionės metu bendrausite su patyrusia jogos specialiste. Kelionė trunka 8 dienas8

1 DIENA. TEL AVIVAS (V)
Savarankiškai atvyksite į Tel Avivą. Pervežimas į ki-
bucą, susipažinimas ir vakarinė joga. Patyrusi jogos 
specialistė mokys, kaip atpalaiduoti kūną ir nuraminti 
mintis, medituoti. Nakvynė.

2 DIENA. TEL AVIVAS (P, V)
Rytinė joga pažadins kūną, suaktyvins organus ir su-
teiks energijos visai dienai. Po pusryčių laisva popietė 
susipažinti su kibucu. Vėliau pilvo šokio pamoka. Šis 
šokis teigiamai veikia ne tik nuotaiką, bet ir moters 
sveikatą. Vakare joga, skirta bendrai sveikatai ir nervų 
sistemai, padedanti sureguliuoti hormonus, išmokti 
įsiklausyti į save ir atsipalaiduoti.

3 DIENA. TEL AVIVAS (P, V)
Po rytinės jogos pokalbiai apie moters sveikatą ir mi-
tybą, detoksikuojamosios programos namų sąlygo-
mis ir antistresinė programa. Vakarinė joga ir ramus 
miegas.

4 DIENA. TEL AVIVAS–JERUZALĖ (P, V)
Vyksite į Jeruzalę  – trijų religijų miestą. Aplankysite 
Siono kalną, Marijos Apreiškimo baziliką ir Paskutinės 

Su grupe be vadovo 
Nuo 10 keliautojų

vakarienės menę. Tęsite ekskursiją po senamiestį, 
pabūsite prie įspūdingo dydžio Raudų sienos, pa-
statytos Erodo laikais. Apžiūrėsite karaliaus Dovydo 
kapą, Getsemanės sodus, Alyvų kalną. Pasigrožėsite 
Jeruzalės panorama. Tolesnė ekskursija Kryžiaus 
keliu  – paskutiniai penki Kristaus sustojimai. 
Apsilankysite Šv. Kapo, arba Prisikėlimo, bazilikoje. 

5 DIENA. TEL AVIVAS (P, V)
Po rytinės jogos pokalbiai apie moteriškus resursus, 
seksualumą, antistresinė programa, kaip išmokti me-
dituoti ir nuraminti mintis. Vakarinė joga.

6 DIENA. TEL AVIVAS–NEGYVOJI JŪRA (P, V)
Keliausite prie Negyvosios jūros. Maudynės ir poilsis. 
Nakvynei grįšite į kibucą.

7 DIENA. TEL AVIVAS (P, V)
Rytinė joga. Pasirinktinai rytų šokių pamoka arba an-
tistresinis kompleksas. Vakarinė joga.

8 DIENA. TEL AVIVAS (P)
Pusryčiai. Pervežimas į oro uostą. Skrydis.

TEL AVIVAS

JERUZALĖ

Viduržemio 
jūra
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EGZOTINĖS 
SALOS 
FILIPINAI
MALDYVAI
SEIŠELIAI
MAURICIJUS

IŠSVAJOTIEJI 
ROJAUS  
KAMPELIAI
FILIPINAI
MALDYVAI
SEIŠELIAI
MAURICIJUS

SEIŠELIAI.  
PATEKITE TARP 100 000 LAIMINGŲJŲ!
Čia pajusite vandenyno dvelksmą, išgirsite palmių ošimą ir išvysite krištolinį vandenį. 
Seišeliai nebūtų civilizacijos nepaliestos salos, jei turistai čia keliautų nuolat. Žydrų 
lagūnų mėlis, palinkusios kokospalmės, įvairiaspalviai koralai, pulkais plaukiojančios 
žuvelės, didžiuliai vėžliai ir dieviška ramybė – subalansuota ir poilsio, ir vandens pra-
mogų mėgėjams, ir įsimylėjėliams bei medaus mėnesio vykstantiems jaunavedžiams.

7 nakvynių kruizas po Seišelių salų archipelagą: 
įspūdinga gamta, nuostabūs paplūdimiai, 
nardymas, milžiniški vėžliai ir komfortiškas 
laivas.
KELIONĖS KAINA 
nuo 1 589 EUR + skrydis 
(asmeniui dvivietėje kajutėje)

MAURICIJUS.  
MAGIŠKAS PERLAS INDIJOS VANDENYNE
Pasakiško grožio sala vilioja viso pasaulio atostogautojus, trokštančius bent trum-
pam atitrūkti nuo namie likusių rūpesčių. Daugybę metų Mauricijus buvo ne vieno 
žmogaus fantazija, kaip turi atrodyti rojus žemėje. Dabar tas rojus tapo pasiekiamas 
kiekvienam. Šioje išskirtinio poilsio vietoje yra visko: vulkaniniai kalnai, vešlioje au-
galijoje skęstantys slėniai, atogrąžų kvapais alsuojantis oras, ryškios egzotiškų gėlių 
spalvos ir nuostabios įlankos su jaukiais paplūdimiais.

10 nakvynių 4  viešbutyje su pusryčiais
KELIONĖS KAINA 
nuo 852 EUR + skrydis
(asmeniui dviviečiame kambaryje)
(kelionės kaina nurodyta skrendant  
iš Lenkijos, Vokietijos ar Prancūzijos)

MAURICIJUS

MADAGASKARAS

SEIŠELIAI

Indijos 
vandenynas
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FILIPINAI. TŪKSTANČIŲ SALŲ KRAŠTAS
Filipinai suteikia nepamirštamų įspūdžių tiems, kurie ilgisi egzotikos, autentiškos 
gamtos, laukinių balto smėlio paplūdimių, kerinčiai žydrų lagūnų, spalvingo ir įdo-
maus povandeninio pasaulio, vietinių gyventojų nuoširdumo ir užkrečiamo optimiz-
mo, kolonijinės kultūros įvairovės. Tai atgaiva jūrų gėrybių, saldžiausių ir šviežiausių 
vaisių mėgėjams, rojus nardytojams, žvejams ir fotografams.

10 nakvynių 4  viešbučiuose su pusryčiais
KELIONĖS KAINA
nuo 857 EUR + skrydis 
(asmeniui dviviečiame kambaryje)

MALDYVAI.  
KAI NORISI VERKTI IŠ DŽIAUGSMO...
Tiesiog čia viskas taip gražu, kad sunku patikėti, jog tai realybė. Panorėjus galima le-
pintis saule ar mėgautis pavėsiu, gulėti hamake ir tiesiog grožėtis nuostabia gamta iš 
savo terasos. Maldyvai – visiškos ramybės oazė, kurioje nėra nei įkyrių prekiautojų, 
nei zujančių taksi automobilių, nei gatvės triukšmo. Atsidūrę čia pasijusite tarsi rojuje, 
kuriame puikiai pailsėsite ir atsipalaiduosite.

Per savaitę pamatysite ne vieną Maldyvų 
salą ir nuostabius paplūdimius. Gyvensite 
katamarane „Dream 60“ su visu maitinimu.
KELIONĖS KAINA 
nuo 2 120 EUR su skrydžiu iš Vokietijos
(asmeniui dvivietėje kajutėje)

MALDYVAI

FILIPINAI

INDIJA

Filipinų 
jūra

Indijos 
vandenynas

Ramusis 
vandenynas
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