Slovakijos Tatrai (5d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją, Slovakiją. Vėlai vakare atvykstame
į Aukštųjų Tatrų kurortą. Vakarienė* ir nakvynė jaukiuose svečių namuose.
2 DIENA
Pusryčiai*. Atvykstame į Štrbske Pleso kurortą, pasivaikščiosime vaizdinga kalnų trąsa iki
Popradske Pleso ežero ir vyksime į Žemuosius Tatrus, kur apsilankysime didžiausiuose ir
gražiausiuose Slovakijos Demanovo stalaktitų stalagmitų urvuose*. Pasivaikščiosime
stalaktitais bei stalagmitais išpuoštais požeminiais labirintais. Urvuose įrengti takeliai, kuriais
aplankomos kelios dešimtys salų, upė, požeminiai ežerai. O atgaiva kūnui - Bešeniovo
terminiuose baseinuose*, kurių karštoji versmė (70 laipsnių) trykšta iš 1987 metrų gylio. Juose
yra daug įvairių dydžių, gylių ir temperatūrų baseinų, kiekvienam pagal norus. Grįžtame į svečių
namus. Vakarienė*. Nakvynė svečių namuose.
3 DIENA
Pusryčiai* Keliaujame į Pieninų nacionalinį parką, kur aplankome paslaptingąjį vienuolių
kamaldulių Raudonąjį vienuolyną*. Vėliau laukia vandens pramoga - plaukimas mediniais
plaustais Pieninų nacionaliniame parke*, vietas, kur upė sudaro labai vaizdingą išlaužą: statūs
šlaitai leidžiasi tiesiai į kalnų upę. Įspūdžiai garantuoti jau vien tik klausantis linksmų vairininko
pasakojimų. Pietūs* slovakų nacionaliniame restorane, besiklausant gurališkos muzikos.
Aplankysime Stara Lubovna pilį* - įsikūrusią ant uolos, jau nuo 1311 metų viena iš karališkųjų
rezidencijų. Pasivaikščiosime prie pilies įkurtame muziejuje po atviru dangumi, kuriame galima
rasti Spiš ir Sariš regionų liaudies architektūros pavyzdžių. Čia daugybė medinių namų, išlikusių
nuo 20 a. pradžios ir išsaugojusių originalų interjerą, gausybė įvairių amatininkų darbų (batsiuvių,
kubilių, audėjų ir t.t.) bei liaudiškų papročių ir tradicijų atributikos. Vakarienė* ir nakvynė svečių
namuose.
4 DIENA
Pusryčiai*. Laukia įspūdinga diena kalnuose! Keltuvais* iš Tatranskos Lomnicos kurorto
pasikeliame į kalnus. Žygis pėsčiomis kalnų takeliais. Jo metu grožėsimės nuostabiais Studenos
upės kriokliais, pabuvosime Rainerio ir Zamkovskio kalnų nameliuose („chatose"). Jose patogu šiek
tiek pailsėti, atsigerti ypatingo skonio kalnų arbatos, paragauti kopūstų ar česnakų sriubos (tokių
gardumynų niekur kitur daugiau neparagausite!). Žygį baigsime funikulieriumi* nusileidę į Stary
Smokovec miestelį. Išvyksime iš Slovakijos su mintimis vėl sugrįžti. Laisvas laikas Poprado mieste.
Vakarienė*. Nakvynė svečių namuose.
5 DIENA
Pusryčiai*. Kelionė link namų. Išvyksim iš Slovakijos su mintimis vėl sugrįžti... Kelionė per Lenkiją,
sustosime papietauti ir vėlai vakare sugrįžtame į Lietuvą.

