
 
 

KELIONĖS Į VOKIETIJĄ – BELGIJĄ – OLANDIJĄ PROGRAMA 
2017 05 29 – 2017 06 03 

 
05.29 1 DIENA: Vilnius - Slubica (920 km) 
Anksti ryte išvykstate iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Nakvynė viešbutyje. 
 
05.30: 2 DIENA: Slubica - Berlynas (110 km) - Aachen (640 km) 
Pusryčiai. Išvykimas į Berlyną. Apžvalginė ekskursija po Vokietijos sostinės centrą autobusu: Aleksandro 
aikštė su "Neptūno" fontanu, Televizijos bokštas, Katedra, Muziejų sala, katalikiška Šv.Jadvygos katedra, 
Unter den Linden alėja, Brandenburgo vartai, Reichstagas, Tiergarteno parkas. Kelionė per Vokietiją. 
Nakvynė viešbutyje. 
 
05.31: 3 DIENA: Aachen – Briuselis (145 km) 
Pusryčiai. Išvykimas į Briuselį. **15.30 val. susirinkimas prie Europos parlamento. Aplankomas Europos 
Parlamentas, susipažinimas su jo veikla. Po pietų ekskursija po Belgijos sostinę – miestą, kuriame susimaišę 
kalbos ir architektūros stiliai; kuris nustebina didžiuliais parkais ir moderniais dangoraižiais. Aplankote 
didžiąją aikštę apsuptą gildijų namų; apžiūrite miesto rotušę, Karališkuosius rūmus. Nakvynė viešbutyje 
šalia Briuselio. 
 
06.01 4 DIENA: Briuselis – Gentas (60 km) – Briugė (50 km) – Antverpenas (110 km) 
Pusryčiai. Išvykimas į Gentą. Brolių Van Eiku tapytas garsusis *Gento altorius (pagal galimybę), esantis 
Šv.Bavo katedroje, gildijų rezidencijos, grafų pilis-tvirtovė, viduramžių varpinė. Išvykimas į „sustingusių 
viduramžių“ miestą Briugę: Šv.Kraujo bazilika, Dievo Motinos katedra su Mikelandželo sukurta skulptūra, 
Turgaus aikštė. *Tradicinio Belgijos alaus Grimbergen degustacija alaus muziejuje, kur taip pat 
susipažįstama su ilgaamžiškomis Belgijos alaus darymo tradicijomis. Išvykimas į antrą pagal dydį Belgijos 
miestą Antverpeną: seniausia, miesto istorijos dalį menanti, miesto pilis, mėsininkų namas, flamandų 
renesanso stiliaus rotušė, Grote Markt aikštė, baroko epochos dailininko Rubenso namas, Dievo Motinos 
katedra, puošta 123 m aukščio bokštu. Nakvynė viešbutyje. 
 
06.02: 5 DIENA: Antverpenas – Amsterdamas (160 km) – Rzepin (750 km) 
Pusryčiai. Atvykstama į Olandijos sostinę – Amsterdamą. Tai itin įtakingas uostamiestis, vieta, turinti savo 
dvasią ir daugybę titulų. Vieni jį vadina gražiausiu, kiti – romantiškiausiu, treti – tolerantiškiausiu miestu. 
Amsterdamas garsėja savo kanalais. Amsterdamo kanalai – išskirtinis Nyderlandų karalystės sostinės 
bruožas, jie laikomi didžiausia šio kosmopolitinio miesto vertybe ir žymiausia turistine atrakcija, nes palei 
juos išsidėsčiusios visos žymiausios Amsterdamo vietos. Pažintis su viena ryškiausių Europos sostinių  
*plaukiant laivu miesto kanalais.  Paplaukiojus miesto kanalais apsilankoma miesto “širdyje” – Dam aikštėje, 
apžiūrimi Karalių rūmai – viena iš rezidencijų, priklausanti karališkajai šeimai, Naujoji bažnyčia, smalsuolius 
traukiantis Raudonųjų žibintų kvartalas. Apie 14 val. išvykimas link Lietuvos. Kelionė per Vokietiją, Lenkiją. 
Nakvynė viešbutyje Lenkijoje. 
 
06.03: 6 DIENA: Rzepin – Vilnius (900 km) 
Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Vėlai vakare sugrįžimas į Lietuvą. 
 
Į kelionės kainą įskaičiuota: 
• kelionė turistinės klasės autobusu,   
• kelionės vadovo paslaugos, 
• ekskursinė programa, 
• 5 nakvynės turistinės klasės viešbučiuose su pusryčiais, 
• medicininių išlaidų draudimas kelionės metu. 
 
Į kelionės kainą neįskaičiuota: 
• (*) pažymėti objektai (kainos gali keistis): 

- Gento altorius – apie 3 EUR, 
- Alaus muziejus su alaus degustacija – 14 EUR, 
- Plaukimas laivu Amsterdame – 10 EUR, 

• kai kurių lankomų vietų vietinių gidų paslaugos,  
• asmeninės ir kitos nepaminėtos išlaidos. 
 
 



 
PASTABOS: 
• apgyvendinimas dviviečiuose kambariuose, 
• išvykimas iš Vilniaus, Kauno, 
• už (*) pažymėtus objektus papildomai mokama kelionės metu, 
• ekskursinių objektų lankymo tvarka ir mokamų objektų bilietų kainos gali keistis, 
• kelionės vadovas ekskursijų muziejuose ir bažnyčiose neveda, 
• prie kiekvienos kelionės dienos parašyti kilometražai tik apytiksliai nurodo tą dieną   nuvažiuojamus 
atstumus, bet nenurodo tikslios nakvynės vietos. 
 
 
 
 
 
 


