KROATIJA
(autobusu)

1 diena






Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos (Vilniaus/ Kauno).
Kelionė per Lenkijos teritoriją.
Atvykimas į viešbutį Lenkijoje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

2 diena









Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame Austrijos sostinės Vienos link.
Laisvas laikas mieste arba ekskursija po Vienos miestą (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Vienoje praleidžiame 9 val.
Tęsiame kelionę.
Naktis autobuse.

Viena – vienas Įspūdingiausių Europos miestų. Apžvalginės ekskursijos metu pamatysime miesto simboliu
vadinamąŠv. Stepono katedroje – vienoje didžiausių ir gražiausių Austrijos bažnyčių. Į šią katedrą turistų
grupėms įeiti draudžiama, todėl norintys pasigrožėti katedrą, galės tai daryti paslapčia, po vieną.
Pasivaikščiosime Hofburge – didžiulę teritoriją miesto centre užimančių imperatorių rūmų teritorijoje.
Pamatysime ir garsiąją Vienos operą, Nacionalinį teatrą bei paminklą žymiausiai imperatorei Marijai Teresei,
pastatytą aikštėje tarp identiškų Gamtos istorijos ir Meno istorijos muziejų. Laisvas laikas, kurio metu galėsite
pasivaikščioti nuostabiame miesto parke, kuriame yra paminklas vienam talentingiausių pasaulio kompozitorių
Mocartui, ar tradicinėje Vienos kavinėje išgerti kavos ir paragauti austriško štrudelio.
3 diena





Atvykstame į Kroatijos salą KRK.
Įsikūrimas apartamentuose (Malinska ir Nivice miesteliuose).
Poilsis.
Nakvynė apartamentuose.

4 diena

 Poilsis prie jūros.
 Laisva diena.
 Nakvynė apartamentuose.
5 diena
 Poilsis prie jūros.
 Pageidaujantiems siūlome ekskursinę išvyką po KRK salos įlanką – Kvarner.

 Grįžtame į apartamentus.
 Poilsis.
 Nakvynė apartamentuose.

KRKsala garsėja savo paplūdimiais, kurie išsiskiria iš visų Kroatijos kurortų. Ekskursija tęsiama GrandBaška
mieste. Baška yra įžymi savo smėlėtais paplūdimiais, skaidriu vandeniu ir įspūdinga kalnų panorama.
Ekskursijos metu taip pat aplankysime ir Vrbnik miestą. Šis miestas laikomas kunigaikščių Frankopan lopšiu,
kurie paliko didelį pėdsaką Kroatijos istorijoje. Vrbnik yra viduramžių miestas, pastatytas ant uolos ir yra
plačiai pripažintas, kaip vienas iš gražiausių viduramžių epochos paminklų.
6 diena
 Poilsis prie jūros.
 Pageidaujantiems ekskursinė išvyka į Istrijos pusiasalį (Rovinji ir Pulą).
 Po ekskursinės išvykos sugrįžimas į apartamentus.
 Poilsis prie jūros.
 Nakvynė apartamentuose.

Ekskursiją pradėsite nuo įstabaus grožio miestelio Rovinj, kurį neretai vadina „mažąja Venecija“. Toliau
kelionę tęsite į didžiausią Istrijos uostamiestį Pulą – tai tarptautinis kurortinis miestas.
7 diena
 Poilsis prie jūros.
 Pageidaujantiems ekskursinė išvyka į Plitvicos ežerų nacionalinį parką (papildomas mokestis 49 €/
asm. + įėjimo bilietai į parką (apmokami pačių keliautojų)).
 Sugrįžtame į apartamentus.
 Poilsis.
 Nakvynė apartamentuose.
Plitvicos ežerų Nacionalinis parkas – gamtos stebuklas, kurį privaloma aplankyti esant Kroatijoje. 6
ašaros tyrumo ežerus jungia 92 kriokliai, apsupti žmogaus nepaliestais miškais. Nuo 1979 metų vietovė
įtraukta į UNESCO saugomų pasaulio vertybių sąrašą.
8 diena
 Poilsis prie jūros.
 Laisva diena.
 Nakvynė apartamentuose.
9 diena
 Poilsis prie jūros.
 Laisva diena.
 Nakvynė apartamentuose.
10 diena
 Anksti ryte (~06:00) išsiregistruojame iš apartamentų.
 Kelionė link Lenkijos.
 Nakvynė viešbutyje.

11 diena
 Pusryčiai (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
 Kelionė per Lenkijos teritoriją.
 Naktį/paryčiais atvykstame į namus.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus, Kauno
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

