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IŠSKIRTINĖ KELIONĖ – TIK KARTĄ 2018 METAIS!
KELIONĖS VADOVAS - Vilniaus universiteto profesorius, humanitarinių mokslų daktaras -

VYTAUTAS BIKULČIUS
Rugpjūčio 24 d. (penktadienis).
Tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Paryžių.
Tikslesni skrydžių laikai bus paskelbti likus 1 mėn. Iki kelionės pradžios.
Pasitikimas aerouoste. Kelionė į Paryžių. 1 nakčiai apsistosime miesto
širdyje, šalia žymiojo Moulin Rouge kabareto. Pažintinė ekskursiją pėsčiomis
po bohemiškąjį Paryžiaus Montmartro rajoną. Siauros gatvelės, maži,
jaukūs skvereliai,Tertro aikštė – Monmartro menininkų Meka. Kalvos
viršūnėje iškilusi Šventosios Širdies bazilika. Kliši bulvaras. Mulen Ružas.
Laisvas laikas Monmartre vakarienei ir poilsis. Vėlyvą vakarą pageidaujantys
turės galimybę gyvai išvysti Moulin Rouge kabareto Šou*.

Rugpjūčio 25 - 27 d. VERSALIO RŪMAI IR LUAROS SLĖNIO PILYS
Kelionė link Luaros slėnio. Pakeliui – karališkieji Versalio rūmai* – 17 amžiaus
architektūros šedevras. Tolimesnėje kelionės dalyje būtinai aplankysime pačią
didžiausią – Chambord‘o* – renesanso stiliaus pilį, kurią pastatydino Prancūzijos
karalius Pranciškus I. Jums siurprizas – aplankysime Nitray* pilį, kurią aprodys pats
šeimininkas. Pamatysime pačią pilį, balandinę, vynuogyną, galima bus net papietauti
ir paragauti šeimininko gaminamo vyno. Po to mus kelias veda į pačią lankomiausią –
Chenonceau* – pilį, kuri susijusi su graudžiais moterų likimais. Aplankysime ir
Amboise‘o* pilį, kurioje palaidotas Leonardas da Vinčis bei Villandry* pilį, prie kurios
užveistas nepaprasto grožio sodas, stebinantis nuostabia savo kompozicija.

Rugpjūčio 27 - 30 d. BRETANĖ IR NORMANDIJA
Programoje ne tik nuostabūs gamtos vaizdai, jūros gėrybės, Kamambero sūris ar
kalvadosas, bet ir gražūs viduramžių dvasia stebinantys miesteliai!
Pabaigę pažintį su gražiausiomis Luaros slėnio pilimis, keliausime toliau.
Dinanas – vaizdingas Bretanės viduramžių miestas, kurio akmenimis grįstos gatvės
veda į savitą senamiestį. Miestelyje, kuriam per tūkstantis metų, priskaičiuojama 14
bokštų ir 4 vartai, daugiau nei 100 bretoniško stiliaus senųjų namų. Senamiesčio
simbolis – Laikrodžio bokštas, kunigaikščių pilis - tvirtovė.
Dinaras - kurortinis miestelis, susijęs su karaliaus Artūro legenda, nes, anot jos, 513
m. karalius Artūras atplaukė iš Anglijos į šį krantą ir pastatė jame fortą. XIX a. miestą
ėmė lankyti anglų turistai, kuriuos traukė puikūs paplūdimiai. Šį kurortą mėgo ir jame
lankėsi Agata Kristi, W. Churchillis, P. Picasso, Žaklina Kenedi.
Keliausime ir į buvusį piratų miestą Saint-Malo. Jame patirsite žavingą reiškinį –
vandenyno potvynius ir atoslūgius. Čia turėsite galimybę pasimaudyti Atlanto
vandenyne.
Palei Smaragdo pakrantę, pasižyminčią uolėtais iškyšuliais, keliausime į Cancale‘io
miestelį, kuris garsėja jūros gėrybėmis. Čia turėsite galimybę padegustuoti ir austrių.

Kelionė Mont Saint - Michel link. Šv. Mykolo kalnas yra laikomas Vakarų
Prancūzijos stebuklu. Ant akmens kalno X a. vienuoliai benediktinai įkūrė vienuolyną,
kuriame dera romaninė ir gotikinė architektūra. Susipažįstame su ant kalno įrengtomis
koplyčiomis, bažnyčia, vienuolynu.
Mūsų laukia kelionė Sidro keliu ir vieno geriausiai pasaulyje vertinamų kalvadosų
degustacija Breuil pilyje*. Čia gaminamas 20 metų išlaikymo kalvadosas ir 2017 m.
Londone vykusiame konkurse laimėjo aukso medalį. Ekskursijos metu sužinosite, kaip
gaminamas kalvadosas, pabuvosite senoviniuose rūsiuose, kuriuose gėrimas daug
metų laikomas ąžuolinėse statinėse tam, kad bręsdamas įgautų savitą aromatą bei
spalvą. Kelionės metu būtinai apsilankysime ir vienoje iš Normandijos regiono
sūrinių, kur pagal šimtamečius receptus ir technologijas gaminami tradiciniai
normandiški sūriai. Populiariausias prancūzų sūris – kamamberas. Jo pradžia siekia
XVIII a. Geltono kreminio atspalvio, purus ir švelnus, sūroko skonio sūris žavėjo
imperatorių Napoleoną III.
Aplankysime ir žavingą Normandijos miestelį Etretat, kuriame savo vaikystę leido Guy
de Maupassant‘as, gyveno detektyvinių romanų kūrėjas Maurice‘as Leblanc‘as.
Nuostabi pakrantė, nusėta glotnių akmenėlių, kuriuos draudžiama išsinešti, traukia akį
ir uolomis, kurių viena primena dramblio straublį, o kita – adatą.
Paskutinę nakvynę šioje kelionėje turėsime Normandijos sostinėje – Ruanoje. Čia mūsų laukia aukščiausia
Prancūzijos Dievo Motinos katedra, didysis laikrodis, Teisingumo rūmai, vieta, kur sudeginta Žana d‘Ark, Žanos d‘Ark
bažnyčia, laisvas laikas trūkstamoms lauktuvėms ir poilsis.
Rugpjūčio 31 d. (penktadienis).
Po pusryčių, pervežimas į aerouostą. Tiesioginis skrydis iš Beauvais į Vilnių.
Preliminarūs skrydžio laikai (14.10 val. – 17.50 val.) Skrydžio laikai bus tikslinami likus 14 d. iki kelionės pradžios.

Į paketo kaina įskaičiuota:
aviabilietai su visais mokesčiais ir rankiniu bagažu (pagal avialinijų taisykles),
7 nakvynės 3 žv. viešbučiuose su pusryčiais Prancūzijoje,
ekskursinė programa, pervežimai, išvykos, kelionės vadovo – gido paslaugos, dokumentų įforminimo išlaidos,
1 standartinės vyno dėžės (vyno ar kitų lauktuvių, kurių negalima vežti rankiniame bagaže)
nemokamas transportavimas į Vilnių.

Neįskaičiuota: įėjimai į objektus* ir degustacijos*, asmeninės išlaidos. Rekomenduojama turėti 125 Eur asm.
Tikslus skrydžių laikai skelbiami likus 14 d. iki kelionės.
Nakvynės vietos ir viešbučių pavadinimai skelbiami likus 3-5 d. iki kelionės pradžios.

Išankstinio kelionės pirkimo kaina – 719 Eur asm. dviviečiame kambaryje.
Vietų skaičius labai ribotas!
Priemoka už vienvietį kambarį – 280 Eur.

Kelionės maršrutas.
Kilometražas – apie 1300 km

