
Kelionių organizatorius

Stanislovo Petrukaičio įmonė

 

 

Kelionė į Kroatiją

 

 

Liepos 13 d. Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė (su trumpais sustojimais) per Lenkiją, 

Slovakiją. Naktis viešbutyje. 

 

Liepos 14 d. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė per Vengriją. Sustojame žavingoje Vengrijos sostinėje 

- Budapešte. Apžiūrime Budą ir Peštą prie Dunojaus. Parlamento rūmai, Švento Stepono bazilika, 

Karalių rūmai. Tęsiame kelionę. Nakvynė viešbutyje Kroatijoje.

 

Liepos 15 d. Po pusryčių vykstame į Plitvicos nacionalinį ežerų parką – nepaprasto grožio 

UNESCO saugomą krioklių, ežerų, miškų ir gyvūnijos gamtos stebuklą, alsuojantį ramybe bei 

harmonija. Apžiūrėti 16 įvairiaspalvių ežerų, sujungtų kriokliais, galima keliaujant pėsčiomis, 

traukinuku ir laiveliu. Vakare atvykstame į Makarskos Rivjerą.

 

Liepos 16-21 dienos. Poilsis nuostabiame Makarskos kurorte. Iš vienos pusės Makarską supa 

skaidri, šilta Adrijos jūra ir nesukultūrinti paplūdimiai, iš kitos – Biokovo kalnai. Kurortas 

garsus savo palmėmis apsodinta alėja, kavinukėmis, barais, parduotuvėlėmis. Makarskos centre 

– senamiestis su akmenimis grįstomis siauromis gatvelėmis; pagrindine bažnyčios aikšte, kur 

šurmuliuoja gėlių ir vaisių turgus; ir Pranciškonų vienuolynu, kuriame sukaupta didelė jūros 

kriauklių kolekcija. Didžiausia miesto aikštė yra pačiame miesto centre, šalia jūros. Ji pavadinta 

garsiausio Dalmatijos poeto vardu: Andrija Kačic Miošic. Čia vyksta gausybė kultūrinių renginių. 

 

Ilsintis kurorte, norintiems siūloma nemokama pažintinė ekskursija:

 
● Vienos dienos išvyka į miestą - tvirtovę, Adrijos perlą, Dubrovniką. Jis tarsi gyvas muziejus, 

kur susilieja praeitis ir dabartis. Miestas apsuptas 1940 metrų ilgio gynybinių sienų. 

Dubrovnikas įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 

 

Mokamos išvykos:

 
● Vienos dienos kruizas laivu Adrijos jūra, aplankant Hvar (tai ilgiausia Adrijos jūros sala 

garsi savo vynuogynais, alyvmedžių giraitėmis ir levandomis) ir Brač (žinoma dėl savo 

akmens, naudoto daugelio rūmų statybai) salas (į kruizo kainą įskaičiuoti pietūs, vynas)
● Saulėlydis Biokovo kalnuose virš Makarskos Rivjeros. Biokovo floros pasaulis 
● Kopimas į Biokovo kalnus - jėgų išbandymas tikriems kalnų mylėtojams



● Raftingas 
● Žvejyba Adrijoje
● Dienos išvyka į Bosniją ir Hercogoviną, rytų ir vakarų kultūrų sankirtą, ypač svetingą ir be 

galo gražią šalį
● Išvyka prie KRKA krioklių, pasigrožėsite krištolo tyrumo upe su 7 stebuklingais kriokliais

 

Šias keliones bus galima užsisakyti buvimo kurorte metu

 

Liepos 22 d. Anksti ryte išvykstame į namus. Kelionė per Kroatiją. Aplankome Kroatijos sostinę 

Zagrebą. Istorinį, bet visada jauną didžiausią šalies miestą. Išpuoselėti parkai, įvairi architektūra ir 

puikioji gotikinė katedra. Kelionė per Vengriją. Nakvynė viešbutyje. 

 

Liepos 23 d. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė per Slovakiją, Lenkiją. Vakare sugrįžtame į namus. 

 

 

Kelionės kaina:

1300 lt

Į kelionės kainą įskaičiuota:

kelionė patogiu autobusu; 3 tarpinės nakvynės su pusryčiais viešbutyje; 7 nakvynės Makarskos 

kurorte; kelionės vadovo paslaugos; kelionės dokumentų sutvarkymas

Į kainą neįskaičiuota:

maitinimas buvimo kurorte metu (švediško stalo tipo pusryčių ir vakarienės kaina – 10 eurų žmogui 

dienai); bilietai į mokamus objektus; papildomos ekskursijos

 

 

Prašome teirautis: Kelionių organizatorius: Stanislovo Petrukaičio įmonė. Įmonė įkurta prieš 16 

metų. Esame sukaupę didelę kelionių organizavimo patirtį. 

 

 

Pažymėjimo Nr:008218. Gedimino g. 6 - 4, Vilkaviškis; Tel.: + 370 687 76038; El. P.: 

stanislovas@mail.lt

 

 

 

 

 

 


