Poilsis PRANCŪZIJOS ŽYDROJOJE PAKRANTĖJE
1 diena
 Išvykimas iš Panevėžio, Vilniaus ir Kauno.
 Kelionė per Lenkijos teritoriją.
 Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.
2 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame link Čekijos.
Atvykimas į Prahą.
Apžvalginė ekskursija pėsčiomis po Prahos senamiestį.
Vakare pageidaujantiems siūlome pasiplaukiojimą Vltavos upe su vakariene (papildomas mokestis 28
€/asm.).
 Naktį išvykstame link Šveicarijos.
 Naktis autobuse.
Miestas, turintis nuostabų likimą, išsaugojęs metropolinę padėtį ir nepamirštamą žavingą viduramžių išvaizdą
nuo 10 a. Ekskursiją pėsčiomis pradėsime nuo viduramžių Prahos - Prahos pilies - unikalaus architektūros
paminklo, kuris buvo Čekijos valdovų rezidencija. Aplankysime Šv. Vito katedrą - pagrindinį Čekijos
gotikinės architektūros paminklą, kuriame vyko valdančiųjų karūnavimas, pamatysime elegantišką Šv. Jurgio
baziliką - kitą Prahos gotikos pavyzdį. Ekskursijos metu važiuosime palei Karolio tiltą, o norintys galės
sugalvoti norą prie miesto globėjo, Jono Nepomuko skulptūros. Pravažiavę Prahos vingiuotas gatves,
pasieksime Senamiesčio aikštę, kur astronominis laikrodis senamiesčio rotušėje jau kelis šimtmečius kas
valandą matuoja varpų bėgimą ir 12 apaštalų procesiją. Ištirsime garsiąją Šv. Nikolajaus bažnyčią, paminklą
Janui Husui ir Marijos bažnyčiai, o po viduramžių gatves nuvažiuosite į pagrindinį naujojo miesto aikštę Vaclavo aikštę.
Pagrindinis traukos objektas, be kurio nebūtų Prahos - Vltavos upės su jos slenksčiais, kuris yra skolingas
Čekijos sostinės vardui. Pasivaikščioję Vltavos pakrantėje bet kurioje miesto vietoje, galite grožėtis nuostabia
Prahos architektūra, be abejo, kiekvienas pastatas bus malonus. Bet kol išvyksite į kelionę Prahoje,
negalėsite įvertinti visų jos grožio.
3 diena






Atvykstame į Šveicariją.
Ekskursinė išvyka „Itališka Šveicarija“
Įsikūrimas viešbutyje Milano apylinkėse.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Lugano - nuostabūs gamtos peizažai, miestas yra įsikūręs prie Lugano ežero ir yra apsuptas Alpių, tai
puikus vandens ir kalnų vaizdo derinys. Luganoje yra daug senovinių rūmų, bažnyčių, panoraminių platformų
ir daug kitų įdomių dalykų.
Toliau išvykstame į Locarno - vienas iš šilčiausių Šveicarijos miestų, kuriame auga palmės ir citrusiniai
augalai. Senamiestyje yra daug jaukių, siaurų gatvių su nusileidimais ir laiptais, beveik iš kiekvienos galite
nuvykti į Piazza Grande aikštę. Garsiausios lankytinos vietos mieste ir aplink jį yra Visconteo pilis ir Madonna
del Sasso šventykla, viena iš gražiausių Locarno vietų.
Kelionės metu pamatysite vaizdingą Como ežerą, kuris nuo seniausių laikų pritraukia prabangos mėgėjus.

Kelionės metu pamatysite vaizdingą Como ežerą, kuris nuo seniausių laikų pritraukia prabangos mėgėjus.
Senovės epochoje čia gyveno Virgilijus ir Plinijus Jaunesnysis, o šiandien jos pakrantėse yra įžymybių vilos,
tokių kaip George'as Clooney, Madonna, Donatella Versace ir kt.
4 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Vykstame link Kanu (Prancūzija)
Įsikūrimas viešbutyje Kanu centre, 2* Ibis budget Cannes Centre-Ville (Žydroji pakrantė).
Poilsis prie jūros.
Nakvynė viešbutyje.

Išvykimas į Prancūzijos Rivjerą 2* viešbutį Ibis budget Cannes Centre-Ville.
Viešbutis įsikūręs Kanų centre. Lankytojų paslaugoms: nemokamas belaidis internetas, visą parą dirbanti
registratūra.
Viešbučio numeriuose yra plokščiaekraniai televizoriai, vonios kambariai.
5 diena






Pusryčiai viešbutyje.
Ekskursinė išvyka „Kanai + apsilankymas kvepalų gamykloje Grasės mieste“
Grįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Kažkada garsus Kanai buvo paprastas žvejų kaimas. Kanai ir dabar vis dar nedidelis miestas - jo gyventojų
skaičius vos 70 tūkst. gyventojų, tačiau jis yra garsiausias Prancūzijos Rivjero miestas, ir vienas iš
populiariausių kurortų. Croisette krantinė ir festivalių rūmai su raudonu kilimu pavertė miestą tūkstančių
žmonių svajonių objektu.
Tada apsilankykite Grasse kvepalų gamykloje. Kiekviena gamykla turi nedidelį savo istorijos muziejų.
Apsilankę gamykloje, pamatysite gamybos dirbtuves, sužinosite kvepalų gamybos technologiją ir eterinių
aliejų ištraukimo iš anksčiau surinktų žaliavų metodą, taip pat sužinosite parfumerijos kūrybiškumo paslaptis.
Galutinių produktų parduotuvėje galite nusipirkti mėgstamų kvepalų.
6 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros.
Ekskursinė išvyka „Antibas, Nica“.
Grįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Antibai - romantikos ir atgaivos perliukas kiekvienam, ištroškusiam ir kurortinio šurmulio, ir laukinės
egzotikos. Čia muzikos, meno šventės tarsi papildo unikalų šio kampelio gamtos grožį. Prancūzai moka
mylėti ir puoselėti savo šalies kiekvieną kampelį. Antibai – ne išimtis. 20 am. pradžioje Antibai buvo nedidelis
žvejų kaimelis, jį atrado dailininkai ir rašytojai įamžindami Antibų gamtovaizdį, to meto gyvenimą savo
kūriniuose.
Nica, dar vadinama Angelų įlanka – prabanga, elegancija ir amžina jaunyste spinduliuojantis miestas.
Ekskursijos metu čia išvysite įspūdingą senovinį jo veidą ir įvertinsite Viduržemio jūros rojaus džiaugsmus.
Amžiams įsimins šio miesto aromatas, svaigūs jūros vandenys, snieguotos Alpių viršūnės ir spalvingi
senamiesčio namai.

7 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros.
Antroje dienos pusėje ekskursinė išvyka į Monaką. (pageidaujant, papildomas mokestis 50 €/asm.)
Grįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Monakas - tai maža nepriklausoma valstybinė kunigaikštystė, turinti mokesčių lengvatas. Prabangos,
prestižinių automobilių lenktynių pasaulis ir sudėtingos kunigaikščio šeimos istorijos; tai yra vaizdingi, beveik
nerealūs uostai, egzotiški sodai ir unikalus okeanografijos muziejus. Kunigaikštystė yra tik 15 kilometrų nuo
Nicos ir yra suskirstyta į tris dalis. Pirma - Tai Monako-Vilio sostinė. „Rocher“ uola ir Princo rūmai, kurių
aikštėje turistai stebi iškilmingą „Carabinieri“ paradinės uniformos keitimą - juoda – žiemos, o balta vasaros
metu - pagal daugiau nei šimtmečio ritualą. Antroji dalis yra miestas su „Condamine“ prekybos rajonu.
Trečioji dalis - Monte Karlas, pasaulinio garso kazino pastatas ir operos teatras yra Charles Garnier
architektūrinis šedevras. Pirmasis azartinių lošimų namai Europoje ir viena iš seniausių gerbiamų planetos
institucijų, su kuriomis susieta daug realių ir kino istorijų.
8 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros.
Antroje dienos pusėje ekskursinė išvyka „Provansas“.
Grįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Apsilankymas Turet Sur Lu - viduramžių kaimas pasiekė mūsų dienas, tarsi jis būtų buvęs iš senų laikų. Jis
stovėjo tūkstantį metų tarp kabančių uolų. Gyvenvietė yra žinoma nuo 11-ojo amžiaus ir čia vis dar galite
pamatyti senų laikų architektūrą. Šiandien šiame kampe sutelkta daugiau nei trisdešimt dirbtuvių ir meno
galerijų, kurios dėka kaimas yra laikomas vienu iš regiono kūrybiškumo centrų.
Vėliau vyksime į Saint-Paul-de-Vence. Miestas, vadinamas Provanso Montmartre. Tai „gyva“ meno
galerija, „Saint-Paul-de-Vence“ mieste yra keletas architektūros paminklų ir istorinių pastatų, na o tikrąją
miesto šlovę jam atnešė žinomį menininkai, tokie kaip Henri Matisse ir Marc Chagall. Pastarasis yra vietinėse
kapinėse. Praėjusio šimtmečio 20-ajame dešimtmetyje „Golden Dove“ viešbutyje apsistojo daug menininkų ir
palikdavo savo paveikslus vietoj užmokesčio už maistą ir pastogę.
9 diena








Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Milaną.
Ekskursija po miestą.
Laisvas laikas.
Vakare vykstame link Lenkijos.
Naktis autobuse.

Milanas – tai pats dinamiškiausias ir besivystantis miestas, nekartą buvęs Romos Imperijos Sostine. Dabar
tai pasaulio mados ir dizaino centras, šalies pramonės variklis, kultūros paveldo lobynas. Sforcesko pilis,
kurioje dirbo Leonardas da Vinčis, Duomo katedra, kurioje saugoma vinis nuo kryžiaus, prie kurio buvo
prikaltas Kristus, įžymusis La Skalos teatras.

10 diena
 Atvykstame į Lenkiją.
 Įsikūrimas viešbutyje.
11 diena





Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Vilnių/Kauną/Panevėžį.
Atvykstame vėlai vakare.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Rygos oro uosto
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

