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VISAGINAS – intriguojantis ir paslapčių kupinas miestas
Dienos kelionė
Šiaurės rytų Lietuvos gamta yra ypatingo grožio, kupina daugybės ežerų ir miškų. Čia įsikūręs jauniausias Lietuvos
miestas Visaginas, geriausiai žinomas dėl šalia esančios atominės elektrinės bei muzikinio festivalio – „Visagino
Country“.
Ekskursijos metu po Visaginą, sužinosime apie miesto istoriją, kultūrą bei dabartinių visaginiečių gyvenimą. Pažinsime
paslaptingą Visaginą – post-atominę virsmą išgyvenančią urbanistinę utopiją. Pasivaikščiosime netikėtais faktais
nusėtu maršrutu po jauniausio Lietuvos miesto praeities klodus, daugiakultūrę kasdienybę, architektūrines fantazijas
bei religijas, ir blėstančius atominės tapatybės pėdsakus. Toliau keliausime į Ignalinos atominės elektrinės
valdymo skydo stimuliatorių, kuris visiškai imituoja antrojo bloko tikrąją valdymo skydą išjungimo metu (2009m.).
Sužinosime kaip valdyti atominį reaktorių RBMK 1500, tokį pat, kaip ir Černobylyje, bet dar galingesnį. Jūsų ekskursijos
vadovai – žmonės iki šiol dirbantys elektrinėje. Eisime į privatų akvariumų saloną – muziejų, kuriame pamatysime
įvairiausių litrų talpos akvariumų. Išvysime atogrąžų kraštų gėlavandenių žuvų: neonai, piranijos, gė lavandenė s
murenos, koralinis gruperis, sparnuotė , žaliuoja daug tropiniu ̨ kraštu ̨ augalu ̨, o viename iš jų gyvena vėžliai. Toliau
keliausime į “Bear&Boar“ alaus daryklą. Ekskursijos metu pamatysime, kaip alus gimsta, bręsta ir yra saugomas.
Norintys paragaus svarbiausius alaus ingredientus – salyklus, apynius ir mieles. Sužinosime kaip jis verdamas, kodėl
yra šviesus ir tamsus na ir žinoma, sužinosime, kodėl būtent „Lokys ir Šernas“. Vakare grįžimas į Vilnių.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Patogus autobusas;

Ekskursija Visagino mieste: 4 €/asm.;

gidas – kelionės vadovas kelionės

Vizitas į IAE valdymo skydą: 7 €/asm;

metu;
apžvalginės ekskursijos.

Ekskursija ir alaus degustacija: 8€/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!

Papildomas aprašymas
tel. + 370 5 2724805, +370 699 68309 arba el. paštu keliones@kiveda.lt

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

