Čekijos kalnų kurortai - smagi išvyka visai
šeimai (5d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Ekskursija Žemutinės Silezijos sostinėj
Vroclave. Įsimylėti šį mietą užtenka 3-jų sekundžių. Vroclavas įsikūręs Sudetų papėdėje, vienas
seniausių ir gražiausių Lenkijos miestų, kurio įdomią ir audringą istoriją formavo vokiečiai, austrai
ir čekai.Ypatingo dėmesio verta Vroclavo Turgaus aikštė (Rynek) – viena didžiausių Europoje su
nuostabia miesto rotuše, originaliu fontanu, apsupta spalvingų namų. Smagia pramoga turėtų
tapti, miesto simbolių – sprindžio dydžio nykštukų –„foto medžioklė“. Apie 70 figurėlių:
„paštininkas“, „gaisrininkas“, „turistas“, „jaunavedžiai“, „kaliniai“....išsislapstę po visą Vroclavo
centrą. Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
2 DIENA
Pusryčiai. Vykstame į nuostabioje vietovėje tarp miškų ir terasinių sodų stūksančią Ksiažo pilį*,
dažnai vadinamą "Silezijos Perlu". Tai trečioji pagal dydį Lenkijoje ir didžiausia Silezijos regione
pilis pastatyta XIII a. ant uolos viršūnės (395 m aukštyje). Pasikėlus į pagrindinį pilies
bokštą atsiveria nuostabus vaizdas į apylinkes. Viduramžių pilis garsi įspūdingu senoviniu interjeru,
čia yra apie 400 kambarių, dekoruotų Baroko stiliumi, veikia muziejus, meno galerija, restoranas
ir viešbutis. Grožėdamiesi fontanais, gėlių kompozicijomis, vaikščiodami terasiniais pilies sodais,
geriausiai įvertinsite pilies didybę. Vykstame į vieną unikaliausių Čekijos vietovių – Adršpachų
gamtos draustinį*, kuriame stovi gamtos suformuotos neįtikėtinų formų skulptūros : beveik 80 m
aukščio akmeniniai „ pirštai", „ąsotis“, „indėno galva“, „dramblių šeimyna“ ir kt. Žygio po šį
nuostabųjį draustinį metu valtimi* praplauksite Adršpachų ežerą, apžiūrėsite tarp uolų
krentančius Didįjį ir Mažąjį krioklius, o jei dar garsiai ir nuoširdžiai pašauksite jų prižiūrėtoją senąjį
Krokonošą, tai šis tikrai nepagailės Jums ir gausios vandens srovės... Stačios uolos, krokliai, kalnų
ežerai bei siauri praėjimai sukuria nepakartojamą ir nepmirštamą įspūdį, įsiręžiantį į atmintį dar
ilgam. Vykstame į kalnų kurortą Špindleruv Mlyn. Nakvynė viešbutyje.
3 DIENA
Pusryčiai. Vykstame į Dvur Kralove miestelyje įsikūrusį žymiausią Čekijoje Safario
parką,užimantįį 73 ha teritoriją. Čia gyvena daugiau nei 2300 gyvūnų. Važiuojant *safario autobusu,
stebimi laisvai besiganantys gyvūnai. Tai antilopių ,zebrų ir netgi liūtų bandos, laisvai
vaikštinėjančios po teritoriją. Margaspalvių paukščių įvairovė nustebins net aplankiusius daugelį
zoologijos sodų. Vykstame į kalnų kurortą Pecą prie Snežkos. Pasikelsime keltuvu* arba
nukeliausime pėsčiomis (~ 2val.) į aukščiausią Čekijos kalnų viršukalnę Snežką (1602 m),
besigėrėdami nuostabia Sudetų kalnų panorama. Vykstame į Krkonošės nacionaliniame parke
įkurtą taką* medžių viršūnėmis. Pasivaikščiosime pažintiniu taku ir pakilsime į 45 m aukščio
bokštą, nuo kurio atsiveria apylinkių vaizdai. Grįžtame į Špindlerūv Mlyno kurortą. Nakvynė
viešbutyje.
4 DIENA
Pusryčiai. Iš kalnų kurorto Špindleruv Mlyn, kuriame mes gyvename, pasikelsime keltuvu* į
Medvedino kalną ir žygiuosime kalnų takeliais iki Elbės upės ištakų ir krioklio. Čia atsiveria

nuostabus vaizdas, kai iš mažučio šaltinėlio savo tėkmę pradedanti viena iš didžiųjų Europos upių Elbė jau vos už kilometro tėkmės krinta nuo didžiulio skardžio įspūdingu kriokliu. Šiose apylinkėse
Jūsų lauks ne tik nuostabi kalnų panorama, bet ir jaukios kalnų užeigos, kuriose visada galima
atsikvėpti bei sušiti. Kalnų žygio nuovargiui nuplauti ir kūnui atgaivinti pasiūlysime *maudynes
Špindleruv Mlyn vandens parke. Norintys patirti daugiau įspūdžių galės pasivažinėti vasaros
bobslėjaus trasa*. Ši trasa laikoma viena geriausių Europoje tiek dėl jos ilgio bei profilio, tiek dėl iš
trasos atsiveriančios Krkonošės kalnų ir Š.Mlyn kurorto panoramos. Trasa sukonstruota taip, kad
kiekvienas galėtų pasirinkti optimalų važiavimo greitį bei nusileidimo stilių. 2 posūkiai, 3 tuneliai, 5
kalneliai suteiks nepakartojamų įspūdžių su pakankama adrenalino doze. Nakvynė viešbutyje.
5 DIENA
Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Vėlai vakare sugrįžtame į Lietuvą.

