DIDINGOJI ISPANIJA

1 diena: Vilnius – Barselona
Skrydis į Barseloną. Pervežimas į viešbutį. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje.
2 diena: Barselona – Saragosa – Madridas
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Barseloną: gražusis Paceo Gracija bulvaras su išskirtiniais A. Gaudi suprojektuotais
Mila ir Battlo namais, paminklas K. Kolumbui, Ispanijos ir Katalonijos aikštės, Montžuiko kalnas, nuo kurio atsiveria
miesto panorama, Šv.Šeimynos bažnyčia (Sagrada Familia) – miesto simbolis, architekto A.Gaudi žymiausias kūrinys,
kurio statyba tapo autoriaus gyvenimo darbu. Išvykimas į Aragono regiono sostinę – Saragosą, įkurtą romėnų I a. pr.
Kr. Ekskursija po istorinę miesto dalį, kurios metu galima aplankyti Šv. Mergelės Pilar baziliką, kurioje saugomas
šventasis Pilaras. Išvykimas link Madrido. Nakvynė viešbutyje.
3 diena: Madridas
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Madridą – vieną įspūdingiausių Europos sostinių, kurios istorijos šaknys glūdi dar X
a.: Kolumbo ir Ispanijos aikštės, Rekoletas ir Kasteljano bulvarai, Paseo Prado alėja – nuo įkūrimo XVIII a., tai
mėgiamiausia vieta pasivaikščiojimams, Las Ventas arena, kurioje telpa 25 tūkst. lankytojų, Debot šventykla, Atoča
stotis. Pietūs. Laisvas laikas Prado paveikslų galerijos lankymui. Čia saugoma didžiausia Ispanijos tapybos kolekcija
pasaulyje, kurios eksponatai apima XII–XIX a. Nakvynė viešbutyje.
4 diena: Madridas – Toledas – Kordoba – Sevilija
Pusryčiai. Išvykimas į Toledą – vieną svarbiausių istorinių ir kultūrinių Ispanijos centrų. Kadaise būtent šis miestas buvo
senoji Ispanijos karalystės sostinė. Ekskursija po miestą, aplankant didingąją Toledo katedrą, kurios interjere ir
eksterjere susipina skirtingi architektūros stiliai. Toliau lankoma Šv.Tomo bažnyčia, kurioje saugomas El Greko šedevras
bei žydų rajonas. Išvykimas į Kordobą – miestą Andalūzijoje. Jau romėnų laikais tai buvo vienas svarbiausių miestų
Iberijoje. Apžvalginė ekskursija po miestą, aplankant VIII a. pastatytą Senąją mečetę, kuri demonstravo islamo
galingumą ir yra trečia pagal dydį pasaulyje, žydų rajoną, senamiestį, karališkąjį Alkasarą – buvusius maurų valdovų
rūmus su nuostabiais sodais. Išvykimas link Sevilijos. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.

5 diena: Sevilija
Pusryčiai. Ekskursija po Andalūzijos regiono sostinę – Seviliją, aplankant Ispanijos ir Amerikos aikštes, Sevilijos katedrą,
kuri pastatyta XV a. – XVI a. kaip maurų mečetė. Šioje, trečioje pagal dydį pasaulyje krikščionių katedroje, palaidotas
keliautojas Kristupas Kolumbas. Pasivaikščiojimas po aristokratišką žydų, Santa Kruz kvartalą – romantiškiausią Sevilijos
vietą, kur siaurų gatvelių labirinte įsikūrę daugybė suvenyrų parduotuvių, barų ir restoranų, vaikštinėja gitaristai, tarp
medžių slepiasi vaizdingi takeliai, aikštės ir gėlių pilni kiemeliai. Sevilijos koridos arena – vienas iš lankomiausių miesto

objektų, pastatyta XVIII a. Vakarienė. Vakare siūloma pasigrožėti nacionalinių šokių – *flamenko šou. Flamenko kaitina
kraują ir sielą, tai aistros šokis, kuris nepalieka abejingų. Gitara, dainininkas ir šokėja – tai tikrasis ispaniškasis flamenko.
Nakvynė viešbutyje.
6 diena: Sevilija – Granada – Mursija
Pusryčiai. Išvykimas į Granadą. Atvykus, ekskursija po Alhambros rūmus. Šis pasaulinės architektūros šedevras,
iškylantis priešais snieguotas Siera Nevados kalnų viršūnes, buvo paskutinė Granados maurų karalių rezidencija.
Aplankomas Nasridų karalių užmiesčio dvaras – Generalifės sodai. Kelionė per Andalūzijos ir Mursijos platybes.
Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.
7 diena: Mursija – Valensija – Barselona
Pusryčiai. Išvykimas į Valensiją – miestą, kuris turi labai ilgą ir turtingą istoriją. Tai trečias pagal dydį Ispanijos miestas,
garsėjantis keramikos darbais, fiestų gausa iš kurių garsiausia Las Fallas fiesta. Valensija laikoma populiaraus ispaniško
patiekalo iš ryžių – paeljos gimtine. Apžvalginė ekskursiją po miestą: senamiestis, gotikinė XIII a. katedra, kurioje
saugoma Šv.Gralio taurės kopija, centrinis turgus, viduramžių birža. Kelionė link Barselonos. Vakarienė. Nakvynė
viešbutyje.
8 diena: Barselona – Vilnius
Pusryčiai. Laisvas laikas. Pervežimas į Barselonos oro uostą. Skrydis į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
•
•
•
•
•
•

pervežimas: oro uostas – viešbutis – oro uostas (atskrendant/išskrendant tarp 09.00 – 20.00 val.),
7 nakvynės 2*-3* viešbučiuose,
maitinimas: 7 pusryčiai, 4 vakarienės, 1 pietūs,
kelionė turistinės klasės autobusu/mikroautobusu Ispanijoje,
ekskursijos pagal programą rusų kalba,
rusakalbio kelionės vadovo paslaugos.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
•
•
•
•
•
•
•

skrydžio bilietai: nuo 120 EUR,
kai kuriuose viešbučiuose mokamas kurorto mokestis – 1-3 EUR asm./d,
(*) pažymėtas objektas – flamenko šou (apie 35 EUR),
gėrimai pietų ir vakarienių metu,
medicininių išlaidų draudimas kelionės metu,
kai kurių lankomų vietovių ir objektų gidų paslaugos,
arbatpinigiai, asmeninės ir kitos nepaminėtos išlaidos.

Pastabos:
•
•
•
•

ekskursinių objektų lankymo tvarka gali keistis,
į kai kurias ekskursijas paimama ne iš viešbučių, bet iš tam tikrų vietų,
vykstama su rusakalbe grupe,
galima užsakyti kelionę su apgyvendinimu 4* viešbutyje,

Galima užsisakyti papildomas nakvynes Barselonoje arba poilsį prie jūros Kosta Brava kurortuose.

