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(kelionės vadovas – lietuvių kalba)
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GALISIJA BOHEMIŠKAI
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Kelionių organizatorius

ISPANIJA

REGUS OLD TOWN
verslo centras

w w w . b t r a v e l .l t

SANTIAGO DE KOMPOSTELA (2 nakvynės) – LA KORUNJA (2 nakvynės) – GALISIJOS PAKRANTĖ (3
nakvynės)

TRUMPA

K E L I O NĖ S P R OG R A M A

BIRŽELIO 13 d. (ketvirtadienis) – skrydis lėktuvu (su 1 patikimu persėdimu Europos
Sąjungos aerouoste) iš VILNIAUS į SANTIAGO DE KOMPOSTELA ar CORUNA oro
uostą.
Skrydžių laikai pateikiami likus 14 d. iki kelionės pradžios.
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas: aerouostas – viešbutis SANTIAGO DE KOMPOSTELA
miesto centre. Apgyvendinimas 2 naktims. Poilsis po kelionės.
BIRŽELIO 14 - 18 d. Pažintis su Galisijos kraštu.
Ispanai Galisiją mėgsta vadinti "ispanų Šveicarija", "tūkstančio upių šalimi", „pasaulio pabaiga''.
Galisija - tai nuostabi ir žmogaus rankos nepaliesta gamta, uolos, įspūdingi pliažai ir beribis vandenynas, nuostabūs fiordai ir
daug daugiau! Nors kartą atvykę į Galisiją, dauguma įsimyli šį kraštą, jo miestus ar kaimelius, visam likusiam gyvenimui.
Tai tikras rojus ne tik ekologinio turizmo mėgėjams ar piligrimams, ieškantiems dvasinės ramybės, bet ir maisto gurmanams.
Būtent Galisijoje išgaunama ir suvartojama daugiausiai jūros gėrybių visoje Ispanijoje!
Pilnai pažinti šį nepaprastą kraštą per vieną kelionę tiesiog „misija neįmanoma“, tad mes tik pradėsime draugystę su dar
daugelio neatrastąja Galisija...
Birželio 14 d. po pusryčių pradėsime pažintį su Galisijos regiono sostine – SANTIAGO DE
KOMPOSTELA. Gėrėsimės ne tik miesto architektūros šedevrais (pvz. katedra statyta 1113 a.), bet pajausime ir miesto dvasią, vaikščiodami jaukiomis gatvelėmis, apsilankysime ir
pagrindiniame turguje. Nuo XI amžiaus Santiago de Kompostela garsėja kaip piligrimystės
centras. Iki šių dienų čia veikia 13 amžiuje įsteigtas vienuolynas, bei 16 amžiuje įkurtas
universitetas. Dienos metu turėsime laisvo laiko pietums. Po ekskursinės programos –
laisvas laikas ir poilsis.
Birželio 15 diena. Santjago de Kompostela - Muros - Karnota - Ezaro krioklys – Fisterra.
IX amžiuje iki mūsų eros Fisterra vietovėje buvo keltų gyvenvietė. Romos užkariavimo
laikais, romėnų legioneriai nukeliavę iki Fisterra uolos, buvo apstulbę nuo atsivėrusių
vaizdų – uolos baigiasi, priešais tik vandenyno galia ir nesibaigiantis grožis... Būtent
romėnai šią vietą pavadino "Finis Terras''.. Jie tikėjo, kad šioje vietoje nutrūksta pasaulis ir
toliau nieko nėra...
Pakeliui į Fisterra, sustosime viename gražiausių Galisijos paplūdimių - Karnota. Jo ilgis
apie 7 km. Žvejų kaimelyje aplankysime muziejų po atviru dangumi (Horreos). Jame
matysime ir keistus pastatus – ambarus, kur valstiečiai laikydavo savo derlių žiemos
periodu.
Dienos akordas - pietūs jaukiame šeimyniame restoranėlyje - Meson.
Čia ragausime žymios Galisijos virtuvės patiekalus ir vieną iš geriausių baltų vynų Albarino.
Birželio 16 d. La Korunja – krištolinis miestas.
La Korunja - uostamiestis Galisijoje. Pakrantė tęsiasi apie 10 km palei Atlanto vandenyną.
Stebint namų įstiklintus balkonus, darosi aišku, kodėl La Korunja dažnai vadinama
krištaliniu miestu. Šie fasadai gelbeja gyventojų namus nuo vandenyno vėjų ir audrų. Ypač
nuostabūs vaizdai saulėlydžių metu, kai saulės spinduliai žaidžia su stiklo dekoru. La
Korunja uostamiestyje yra pats seniausias pasaulyje veikiantis švyturys - Herkuleso bokštas
(Torre de Gercules). Švutyris buvo pastatytas dar 146 m. mūsų eros metais.

Šios dienos metu ne tik matysime nuostabius miesto statinius, bet ir apsilankysime turguje, kur
rasime daugybę įvairių jūros gėrybių. Taip pat aplankysime Pablo Pikaso šeimynos butą muziejų. Menotyros specialistai mano, kad būtent čia praleisti Pikaso metai buvo vieni iš
svarbiausių jam tampant dailininku. Aišku galima ginčytis, bet būtent čia jis mokėsi tapyti tušu ir
anglimi.
Šiandien pietausime vienoje iš žymiausių miesto pulperijų (pulpo a feira – aštunkojis, paruoštas
pagal vietinį receptą). Būti Galisijoje ir neparagauti šio delikateso didžiulis praradimas...
Birželio 17 d. Išvyka katamaranais vandenynu aplankant „jūros gėrybių fermą – bateas“.
Ekskursijos metu katamarane Jūsų lauks šviežių jūros gėrybių ir vietinio vyno degustacija iki soties.
O Grove pusiasalis - La Toja - Sanxenxo paplūdimiai
O Grove - pusiasalis pietinėje Galisijos provincijoje Pontevedra. Žymus tuo, kad Arosa įlankoje ant specialių platformų –
„bateas“ auginami įvairių rūšių moliuskai. Rudenį čia organizuojamos šventės („fiestos“), kurių metu už simbolinį mokestį
galima išragauti viską... Pusiasalį O Grove su La Toja sala jungia 34 m. tiltas.
La Toja - viena iš prabangaus poilsio salų Ispanijoje. Galima rasti 3 gydyklas su mineraliniais terminiais vandenimis, daugybę
apartamentų ir vilų su golfo laukais, teniso kortais, kazino. Ir be abejo - nuostabius smėlio paplūdimius.
La Toja saloje aplankysime ir senovinės kosmetikos muziejų, kur iki šių dienų gaminami kosmetikos produktai, kuriu sudėtyje
jūros druska ir naturalūs mineralai. Šiandien pietausime šeimyniniame restorane, kur šeimininkas Albertas pavaišins mus
Galisijos virtuvės šedevrais.
Puikiai dienos pabaigai – „desertas“ - maudynės ar pasivaikščiojimas Galisijos perlais vadinamuose Sanxenxo ir La Lanzada
paplūdimiuose.
Birželio 18 - 19 d. Poilsio dienos prie Atlanto vandenyno. Jų metu, esant geram orui, galėsite pasilepinti saulute ir jūros
malonumais ar išplaukti į Cies salas, kurios garsėja ne tik naturaliu gamtos grožiu, bet ir pliažu Rodas, kuris ne kartą buvo
išrinktas gražiausiu pliažu visame pasaulyje! Laisvu laiku, galėsite neskubėdami įsigyti trūkstamas lauktuves namiškiams.

Birželio 20 d. – ankstyvi pusryčiai viešbutyje. Pervežimas į aerouostą.
Skrydis į Lietuvą (Vilnius) su 1 persėdimu Europos Sąjungos aerouoste.
Skrydžių laikai pateikiami likus 14 d. iki kelionės pradžios.

Kelionės paketo išankstinio pirkimo kaina asmeniui

799 Eur, vietų skaičius ribotas!

(galimas apgyvendinimas už šią kainą – dviviečiai – triviečiai kambariai, už vienvietį – priemoka 260 Eur)

Į kelionės paketo kainą įskaičiuota:








aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų išmatavimus – 1
vnt. ( registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį
7 nakvynės (maitinimas – pusryčiai) turistinės klasės viešbučiuose,
pervežimai – pagal programą,
išvyka katamaranu ir kitos išvykos pagal programą, kelionės vadovo (lietuvių kalba) paslaugos,
ekskursinė programa ir vietinių gidų paslaugos (pagal programą – rusų kalba),
dokumentų įforminimas ir registracija į skrydžius,
pietūs birželio 15 ir 17 d.

Papildomos turisto išlaidos kelionėje:


miesto mokestis viešbučiuose („pagalvės mokestis“), asmeninės išlaidos bei įėjimo bilietai į objektus ar renginius, kuriuos
norima aplankyti. Papildomos išvykos (pvz. išvyka laivu į Cies salas ir pan.).
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