Šiaurės Italijos žavesys ir Gardalendas (7 d.)
Programa
1 DIENA
Labai anksti ryte išvykstate iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją, Čekiją. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Pusryčiai. Kelionė per Austriją. Atykstame į V.A. Mocarto gimtąjį miestą Zalcburgą, vadinamą
„vartais į Alpes“. Geidžiantiems istorinių, architektūrinių ir kultūrinių vertybių, Zalcburgas atstos
muziejų po atviru dangumi. Šiek tiek uždarą, šiek tiek miesčionišką, tačiau išties stulbinamai gražų,
ramų, apsuptą didingų Alpių ir gaivios žalumos. Pasivaikščiosime po Mirabelės sodus, nuotaikinga
Getreidegasse gatvelę, stabtelsime prie Mocarto namo, Katedros. Pasižvalgysime po senąją
Zalcburgo miesto dalį su Rezidenciniais arkivyskupų rūmais. Kelionė per Italiją. Nakvynė viešbutyje
Italijoje.
3 DIENA
Pusryčiai. Vykstame į Gardalendą - pramogų ir atrakcionų parką visai šeimai prie Gardos ežero.
Kelionės po svajonių pasaulį metu galėsite pasimėgauti “Stebuklingais kalneliai“, “Mėlynauoju
tornado“, ,„Skraidančia sala“, ‘’Gėlių jūra’’, ekspedicija po Egiptą, ieškant faraonų lobio, safariu
laukinių gyvūnų šalyje, marcipanine elfų karalyste, puošniaisiais parko takeliais, egzotiškais
sodinukų labirintais, nuostabiais ežerais ir smaragdiniu dangumi virš galvos, padėsiančiu suprasti,
kaip atrodo rojus. Nakvynė viešbutyje.
4 DIENA
Pusryčiai. Po pusryčių vykstame prie didžiausio Italijoje ir švariausio Europoje - Gardos ežero,
tyvuliuojančio Alpių papėdėje. Vykstame į žavų, viduramžių dvasia dvelkiantį Sirmijonė miestelį,
įsikūrusį viename iš Gardos ežero pusiasalių. Sirmijonė, pasak Catullo, - „ežero perlas, salų ir
pusiasalių karalienė“, kurios pasakiškose gatvelėse gausu turistus gundančių suvenyrų
parduotuvėlių, o senamiestyje gatvelės tokios siauros, kad pakanka vietos tik vienam automibiliui.
Išsamiau su šiuo miesteliu ir jo istorija susipažinsime lankydami Skaligierių, valdžiusių Gardą XIII a,
pilį, ir romėnų epochos vilos – Katulos grotos – liekanas bei pasigrožėsime nuostabia Gardos ežero
ir Alpių panorama. Senoji miesto dalis įsikūrusi saloje, kurią apiplaukti, pasigrožėti kraštovaizdžiu
bei aplankyti kitoje salos pusėje esantį Sieros šaltinį galėsite mažais laiveliais*.
Vykstame į
romantiškąją Veroną – Romeo ir Džiuljetos miestą. Ekskursija pėsčiomis po istorinį miesto centrą:
amfiteatras, Džiuljetos namas su žymiuoju balkonu, Katedra, Sinjorijos aikštė... Vykstame į Šv.
Antano miestą Paduvą, garsėjančią nuostabiąja Šv. Antano bazilika su įspūdingais bizantiškais
kupolais, Donatelo sukurtu Didžiuoju altoriumi su Šv. Antano stebuklų scenomis, šventojo palaikų,
relikvijų ir kt. koplyčiomis, vienu seniausių Europoje Paduvos universitetu, kuriame kelias dešimtis
metų dirbo garsusis Galilėjo Galilėjus bei Fruto aikšte su Radžionės rūmais. Nakvynė viešbutyje
Italijoje.
5 DIENA
Pusryčiai. Po pusryčių vykstame miestą, kurio išskirtinumas nepalieka nei vieno abejingo
– Veneciją. Tai, be abejonės, yra vienas gražiausių Italijos miestų, pastatytas net ant 117 salų. Čia
būtinai aplankysime Venecijos širdį – Šv. Morkaus aikštę, kurioje puikuojasi auksinėmis sienomis ir

inkrustuotais brangakmeniais išpuošta Šv. Morkaus bazilika, bei karų, intrigų, žudynių, o kartu ir
linksmybių vietą - Dožų rūmus, "Atodūsių" tiltą, Rialto tiltą. Nakvynė viešbutyje.
6 DIENA
Pusryčiai. Išvykstame namų link. Kelionė tęsiame per Austriją, Slovėniją. Lankomės
įspūdingiausiame statinyje visoje Slovėnijoje – dramatiškai 123 m. aukščio uolos viduryje
pakibusioje Predjamos pilyje*. Iš jos galima patekti į 13 km. ilgio urvus - labirintus, išsidėsčiusius
skirtinguose aukščiuose. Dabar čia veikia muziejus, vyksta riterių turnyrai. Nakvynė viešbutyje
Čekijoje.
7 DIENA
Pusryčiai. Išvykstame į Lietuvą. Kelionė per Čekiją, Lenkiją. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą.

