
 

 

1 DIENA (birželio 2 d.) Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. 

Kelionė (su trumpais sustojimais) per Lenkiją, Čekiją. 

Naktis viešbutyje Brno mieste. 

2 DIENA (birželio 3 d.) Pusryčiai viešbutyje. Kelionė per 

Čekiją, Austriją. Sustojimas Štirijos provincijos sostinėje 

Grace. Ekskursija po senamiestį, aplankant Varpinę, 

Bokšto aikštę, barokinį mauzoliejų, gotikinę katedrą ir 

miesto aikštę, apsuptą siaurų viduramžių namų. Po pietų 

tęsiame kelionę per Slovėniją, Kroatiją. Vakare 

atvykstame į kurortą prie Adrijos jūros. Nakvynė 

viešbutyje ant jūros kranto. 

3 DIENA (birželio 4 d). Pusryčiai viešbutyje. Poilsis prie 

jūros. Vakarienė viešbutyje, nakvynė. 

Data: 2018 m. birželio 2 – 11 d.  

4 DIENA (birželio 5 d.). Pusryčiai viešbutyje. Vienos dienos 

išvyka laivu į Kornati nacionalinį parką. Dieną praleisite 

pramogaudami laive. Pasak rašytojo Bernardo Shaw, 

paskutinę pasaulio tvėrimo dieną Dievas karūnavo savo 

darbą, sukurdamas Kornati salas iš ašarų ir žvaigždžių... 

Po plaukimo, ekskursija  Zadaro mieste. Čia išlikę romėnų 

forumo griuvėsiai, penkų šulinių aikštė,  įspūdinga IX 

šimtmetyje pastatyta Šv.Donato bažnyčia. Vakare 

sugrįžtame į viešbutį, vakarienė, nakvynė. 

5 DIENA (birželio 6 d.). Pusryčiai viešbutyje. Laisvas laikas. 

Po pietų, vykstame ekskursijon į Splitą -svarbiausią 

Dalmatijos miestą, aktyvų Dalmatijos uostą. Pažintinė 

ekskursija: antikiniai Romos imperatoriaus Deokleciano 

rūmai su Aukso, Sidabro, Vario ir Geležies vartais, 

Kolonada, imperatoriaus mauzoliejus Tautos aikštė su XV 

a. rotuše, baptisterija – buvusi Jupiterio šventykla. 

Vakarienė viešbutyje, nakvynė. 

6 DIENA (birželio 7 d.). Pusryčiai viešbutyje. Išvyka prie 

KRKA krioklių, pasigrožėsite krištolo tyrumo upe su 7 

stebuklingais kriokliais. Krka nacionalinis parkas stebina 

ne tik vandens stebuklais, čia taipogi gyvena per 200 

rūšių paukščių. Vakarienė viešbutyje. Nakvynė. 

7 DIENA (birželio 8 d.). Pusryčiai 

viešbutyje. Laisvas laikas prie jūros. 

Pavakary vykstame į Trogirą. 

Ekskursija. Mieste gausu istorinių 

lankomų objektų: Šv.Lauryno 

katedra - Dalmatijos meno 

pavyzdys, XIV-XV a. rotušė, 

renesansiniai Žemyno vartai, 

gotikiniai Čipiko rūmai. Vakarienė 

viešbutyje, nakvynė. 

8 DIENA (birželio 9 d.) Pusryčiai 

viešbutyje. Laisvas laikas 

maudynėms jūroje. Vakarienė 

viešbutyje, nakvynė. 

9 DIENA (birželio 10 d.) Pusryčiai 

viešbutyje. Išvykstame link namų, 

pakeliui aplankant UNESCO 

saugomą Plitvicos nacionalinį ežerų 

parką. Kelionė per Kroatiją, 

Vengriją. Nakvynė viešbutyje 

Slovakijoje. 

10 DIENA (birželio 11 d). Pusryčiai 

viešbutyje. Kelionė per Slovakiją, 

Lenkiją. Vakare grįžtame į namus. 


