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Austrijos Alpės 7 d.
Kelionės programa

Austrijos Alpės 7 d.
Atnaujinta programa!

1 diena. Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją, Čekiją. Nakvynė viešbutyje Čekijoje.
2 diena. Pusryčiai. Kelionė per Čekiją, Austriją. Romantiniu Dunojaus keliu, besigrožėdami nepakartojamais Dunojaus vingiais,
vynuogynais ir nedideliais miesteliais, vykstame į Zalcburgą, kurio senamiestis garsus baroko architektūra ir daugeliui matytas
filme „Muzikos garsai“. Ekskursijos metu pasivaikščiosime po skendintį gėlėse Mirabelos parką, kitoje Zalcacho upės pusėje
pamatysime Mocarto namą, esantį gražiausioje miesto gatvėje Getreidegasse. Apsilankysime Mocarto, Katedros ir kitose miesto
aikštėse, išsidėsčiusiose aplink įspūdingą barokinę Zalcburgo katedrą. Laisvas laikas, kurio metu galėsite apsilankyti ant aukštos
kalvos XI a. pastatytoje Zalcburgo tvirtovėje*. Vykstame į Cel am Zė kalnų kurortą, esantį Aukštutinio Tauerno
nacionaliniame parke. Nakvynė kurorte ar jo apylinkėse esančiame viešbutyje arba pensione.
3 diena. Pusryčiai. Vykstame prie Sigmund – Thun krioklio*, kuris teka ledynmečiu susiformavusiame Maiskogel ir Burgkogel
kalnų tarpeklyje. Čia, specialiai įrengtu medinių laiptų bei tiltų taku, pasivaikštome įspūdingu 32 m gylio tarpekliu. Keltuvu*
kylame į Alpių centrą (2452 m). Vėliau pasikėlimas* į Kitzsteinhorn viršukalnę (3029 m), kur net karščiausią vasaros dieną
galima sutikti slidininkus. Pasivaikščiosime kalno tuneliu iki panoraminės aikštelės, iš kurios atsiveria stulbinanti kalnų panorama.
Pageidaujantys galės pasivažinėti rogutėmis ant Kaprūno ledyno įrengtos sniego arenos ir pasižiūrėti reklaminį filmuką
aukščiausiai įrengtoje kino salėje. Vykstame prie aukščiausio Europoje Krimlo krioklio*. Pasivaikščiojimas specialiai įrengtu taku
su panoraminėmis aikštelėmis, nuo kurių grožėsimės vandens stichijos šėlsmu. Kelionę tęsiame į Cell am Zė kalnų kurortą. Prie
Zeller ežero aplankysime XI a. bažnyčią ir garsiojo F. Hundertwasser fontaną „Austrija“. Grįžtame į viešbutį. Nakvynė.
4 diena. Pusryčiai. Tęsiame pažintį su Aukštutiniu Tauerno nacionaliniu parku. Kelionė autobusu vienu įspūdingiausių
Europoje Grosgloknerio Aukštųjų Alpių panoraminiu keliu* į 2504 m aukštį. Sustojimai apžvalgos aikštelėse, nuo kurių atsiveria
kvapą gniaužiantys vaizdai į kalnus, žavingus ežeriukus ir ledynus. Atvykstame į imperatoriaus Pranciškaus Juozapo aukštumą
(2369 m), kur grožėsimės nuostabiu reginiu į aukščiausią Austrijos Alpių viršukalnę Grosgloknerį (3798 m) ir ilgiausią Austrijoje
Pasterze ledyną. Pasivaikščiojimas kalnų takeliais. Vykstame į Bad Hofgašteiną, kuris garsus savo terminiais vandenimis.
Pageidaujantiems siūlome maudynes terminiuose baseinuose* po atviru dangumi. Grįžtame į viešbutį. Nakvynė.
5 diena. Pusryčiai. Vykstame į Verfeną. Aplankysime didžiausią pasaulyje, net 1640 m aukštyje esantį, ledo urvą*. Jo
požeminiai tuneliai su galerijomis tęsiasi daugiau nei 42 km. Užteks nueiti keletą kilometų, kad susidarytume įspūdį apie šį
įmantrų gamtos kūrinį. Pasivaikščiosime uolų ir urvų labirintuose, kurio sienos padengtos storu ledo sluoksniu. Apžiūrėsime
įspūdingus ledo kupolus, sustingusius krioklius ir įspūdingo dydžio ledinius stalaktitus ir stalagmitus. Toliau vykstame į
Hoenverfeno pilį*. Ekskursija po milžinišką tvirtovę, kuri įsikūrusi Zalcacho upės slėnyje. Esant galimybei, pamatysime
įspūdingą plėšriųjų dresuotų paukščių pasirodymą. Vykstame į Lichtenšteino tarpeklį*, kur pasivaikščiosime tarp uolų įrengta
turistine trasa, grožėdamiesi kriokliais ir natūraliai susiformavusiomis kalnų skulptūromis. Grįžtame į viešbutį. Nakvynė.
6 diena. Pusryčiai. Vykstame prie aukščiausio Zalckamerguto regiono kalno – Dachšteino (2996 m). Panoraminiu keltuvu*
keliamės prie Dachšteino ledyno (2700 m), kur nuo vienos įspūdingiausių apžvalgos aikštelių Alpėse, galėsime pasigrožėti
nepakartojamais vaizdais į kalnus ir ledyną. Vėliau pereisime virš Dachšteino kalnų masyvo kabančiu aukščiausiu Austrijos Alpių
tiltu, besijungiančiu su ledo rūmais. Aplankysime mistinius rūmus, kurie lankytojus nustebins sudėtingai išraižytomis figūromis,
kolonomis ir krištolo kupolais. Pageidaujantys galės užkąsti ir atsigaivinti ledo rūmų restorane. Kelionė per Austriją, Čekiją.
Nakvynė viešbutyje Brno apylinkėse.
7 diena. Pusryčiai. Kelionė per Čekiją, Lenkiją. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
kelionė autobusu; 6 nakvynės viešbučiuose arba pensionuose su pusryčiais; kelionės vadovo paslaugos; ekskursinė programa;
kelionės dokumentų sutvarkymas.

Į kainą neįskaičiuota:
(*) – bilietai į mokamus objektus, vietinių gidų paslaugos ~ 175 EUR; medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.

Pastabos:
pirkdami kelialapį, reikalaukite šios kelionės atmintinės; objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis;
muziejuose ir kituose mokamuose objektuose, kelionės vadovas ekskursijų neveda.

Kelionės priemokos
Medicininių išlaidų draudimas senjorui (61-70 m.)
Medicininių išlaidų draudimas senjorui (71-75 m.)
Medicininių išlaidų draudimas senjorui (76-80 m.)
http://www.guliveriokeliones.lt

9,00 €
15,00 €
24,00 €
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Medicininių išlaidų draudimas suaugusiam (26-60 m.)
Medicininių išlaidų draudimas vaikui (4-10 m.)
Medicininių išlaidų draudimas vaikui / jaunimui (11-25
m.)
Vienvietis kambarys

http://www.guliveriokeliones.lt
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6,00 €
6,00 €
5,00 €
99,00 €

puslapis 2 / 2

