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Vasaros sostinė - Palanga. Su poilsiu prie jūros!
1 diena.
Vykstame į Kretingą. Pažintį su miestu pradėsime nuo Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijaibažnyčios ir
pranciškonų vienuolyno, kurie labai glaudžiai susiję su šiuo miesto atsiradimu, jo istorine raida ir katalikybės
įsitvirtinimu pajūrio krašte. Apžiūrėsime lurdo grotą, garsėjančią iš Prancūzijos parvežta Marijos skulptūra ir
stebuklingojo šaltinio vandeniu. Toliau mūsų kelionė tęsiasi Kretingos dvaro sodybos link, kur buvo įrengta pirmoji
Lietuvoje hidroelektrinė ir didžiausia Europoje oranžerija, o tarpukariu veikė aliejaus fabrikas ir saldainių dirbtuvės.
Apžiūrėję dvaro sodybą traukiame pasidžiaugti savitu gamtos grožiu, pamedituoti ir išgerti puodelio matcha arbatos į
visai netoliese įsikūrusį Japonišką sodą. Važiuojame į Palangą. Vakarinė ekskursiją po miestą, kurios metu
susipažinsite su Palangos miesto istorija, o vaikščiodami po vieną gražiausių vietų - Birutės

parką - būtinai

aplankykite legendomis apipintą Birutės kalną, nuo kurio atsiveria gražus reginys į ošiančią jūrą. Apžiūrėsime kurorto
simbolį Kurhauzą, vieniems tai senosios ir romantiškosios Palangos prisiminimas, kitiems - jaunystės šėlsmo vieta,
tretiems - ištisas vardynas. Kiekvienas laikmetis formavo savąjį Palangos kurorto įvaizdį.

2 diena
Diena skirta savarankiškam poilsiui prie jūros.

3 diena
Tęsiame pažintį su Palangos miestu. Prieš daugiau nei šimtą metų statyta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia savo neogotikiniu grožiu ir didybe traukia kone kiekvieno praeivio žvilgsnį. Užsukus į vidų, taip pat yra kuo
pasigrožėti, o bažnyčios bokšte yra įrengta apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai.
Būtinai apsilankysime gausiausių pasaulyje gintaro inkliuzų ir unikumų kolekciją turinčiame Gintaro muziejuje, kuris
įsikūręs grafo Tiškevičiaus rūmuose. Ten esančios rūmų erdvės lankytojus žavi istoriniais rūmų interjerais,
pasakojančiais apie grafų Tiškevičių gyvenimą šiuose rūmuose. Atsisveikinę su jūra ir pažadėję sugrįžti vėl traukiame
namų link. Pakeliui užsukti į Viduklę, mažiausių koldūnų Lietuvoje paskanauti.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė patogiu autobusu;

Kretingos vienuolynas: ekskursija - 3€/asm.

Kelionės vadovo paslaugos;

Kretingos dvaras: suaugusiesiems – 5€/asm.,

Nakvynė poilsio namuose "Vyturys"
(2 nakvynės);

moksleiviams, studentams - 1,20€/asm.;
senjorams – 2€/asm.
Japoniškas sodas: arbata - 2,50€/asm.

Pusryčiai;

Gintaro muziejus: suaugusiesiems – 6€/asm.;

Kelionės programa ir organizavimas.

senjorams, moksleiviams, studentams –
3€/asm.; gido paslaugos – 10€/grupei.
Vietinis gidas Palangoje: 50€/grupei
Viduklės koldūnai: 5€/asm.

Svarbi kelionės informacija!
Atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kelionių organizatorius gali keisti suplanuotą kelionės programą ir objektų
lankymo eiliškumą.
Muziejuose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
Lankomų objektų kainos gali keistis!
Ši kelionės kaina galioja, kai dviviečiame kambaryje apsistoja du asmenys. Jei norite apsistoti vienviečiame
kambaryje, reikalinga priemoka.

Papildomas aprašymas
Tel. +370 (650) 12607 arba el.paštu: info@kiveda.lt

Įspėjame: Kelionės kaina priklauso nuo Jūsų išvykimo vietos ir datos.

