5d. kelionė lėktuvu į Ispaniją
(Barselona, Madridas, Toledas, Valensija, Montseratas)
1 diena








Susitikimas Vilniaus oro uoste.
Skrydis: Vilnius 12:30 – Barselona 15:10.
Atvykstame į Barseloną.
Laisvas laikas.
Vykstame į viešbutį Kosta-Bravos/Kosta del Maresme pakrantėje.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.

2 diena







Ankstyvas išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Madridą.
Ekskursija po Madridą.
Vykstame į viešbutį Madrido apylinkėse.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.

Madridas - Ispanijos sostinė ir vienas gražiausių pasaulio miestų, turintis didžiulį kultūros ir meno paveldą.
Neįprastai gražus miestas su daugybe įvairių epochų pilių ir rūmų, nuostabiais parkais ir kerinčiais fontanais.
Ekskursijos metu išvysime garsiuosius bulius, karališkuosius rūmus, Buen Retiro parką, Mero ir Sol aikštę.
Laisvu laiku turėsite galimybę savarankiškai apsilankyti viename didžiausių Europos dailės muziejų - Prado
nacionaliniame muziejuje (įėjimo bilietai apmokami pačių keliautojų).
3 diena







Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursinė išvyka „Toledas ir Valensija“.
Vykstame į tranzitinį viešbutį.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.

Toledas – miestas centrinėje Ispanijoje. Pirmieji statiniai miesto teritorijoje buvo tvirtovės. Iki mūsų dienų
išliko Katedra Santa Iglesia, kurioje saugomos neįkainuojamos Rafaelio, Gojos, Velaskeso ir Rubenso drobės,
Santo Domingo El Antiguo vienuolynas, saugantis žymaus dailininko El Greco palaikus, trikampė Zocodover
aikštė, kurioje kadaise gyveno šauniojo Don Kichoto „tėvas“ Migelis Servantesas. Tolede taip pat daug
vienuolynų, mečečių, sinagogų ir muziejų, senovės romėnų įtvirtinimų liekanos, urvai ir kameros senovinėse
sienose. Laisvu laiku, galėsite aplankyti Šv. Kryžiaus savivalbybės muziejų, kuriame saugomi dailininko El
Greco darbai (papildomas mokestis už įėjimo bilietą ~5 €/asm.) ir katedrą (papildomas mokestis ~8
€/asm.). Tolede gaminamas labai skanus marcipanas ir žymieji plieniniai durklai „damaskene“, padengti
juoda emale ir papuošti auksu bei sidabru.
Šiandien Valensija yra trečias pagal dydį Ispanijos miestas po Madrido ir Barselonos. Miestas turi žavią
istoriją, palikusią daugelio įsimintinų pastatų ir statinių palikimą. Valensija yra tipiškas rytinėje pakrantėje
esantis miestas, kurį globoja šilti Viduržemio jūros vandenys, greitai ir kartais net chaotiškai augantis
miestas. Valensiją supa lagūnos ir kvapnūs apelsinų sodai, kurių grožį ir kasdienį gyvenimą, kaip niekas
kitas, aprašė garsusis rašytojas Blasco Ibáñezą. Pirmiausia žemės ūkis ir žuvininkystė, o vėliau pramonė
pavertė Valensiją turtingu ir klestinčiu miestu. Tai šviesus, triukšmingas centras su erdviais žaliuojančiais
parkais, besidriekiančiais palei buvusios Turijos upės krantus, spalvingas ir šventinis.

4 diena







Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursinė išvyka į Montseratą.
Vykstame į viešbutį Kosta-Bravos/Kosta del Maresme pakrantėje.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.

Montseratas - tai daugiau nei tūkstantis uolų, kurios sukuria unikalų vaizdą ir užburia savo peizažais.
Masyvas buvo suformuotas prieš kelis milijonus metų ir virto keistokomis fantastinėmis gamtos sukurtomis
figūromis. Vietinių gyventojų fantazijos dėka neįprastos viršūnės gavo savo pavadinimus priklausomai nuo
to, kaip jos atrodo - „Dramblio kamienas“, „Mumija“, „Kaukolė“, „Bernardo arklys“, „Sargybinis“ ir kt.. Šios
vietos sukėlė daugybę skirtingų legendų. Viena iš jų sako, kad keistokos uolų formos yra sukurtos angelų,
nužengusių iš dangaus, kad kalnų kraštovaizdis taptų įdomesnis, jie pjaustydavo kalnų viršūnes auksinėmis
nagų datulėmis. Montseratas išvertus reiškia „pjautas kalnas“. Tačiau kalno unikalumas yra susijęs ne tik su
neįprasto reljefo grožiu, bet ir tuo, kad jame yra Montserato benediktinų vienuolynas (Monasteriode
Montserrat). Tai veikiantis vienuolynas, turintis beveik tūkstančio metų istoriją. Ir iki šių dienų tai yra
dvasinis Katalonijos simbolis - joje gyvena vienuoliai, atliekantys kasdienes pamaldas.
Ekskursijos metu sužinosite vienuolyno istoriją, išgirsite įvairių įdomių legendų apie tai, kaip atsirado
vienuolynas ir kokie stebuklai buvo susiję su Juodosios Mergelės statulomis.
Pasivažinėsite stačiais Montserato šlaitais „cremallera“ (dantytasis geležinkelis). Laisvu laiku galėsite aplankyti
baziliką ir išgirsti nuostabų berniukų choro pasirodymą, nusilenkti pagrindiniam Juodosios Madonos vienuolyno
akcentui, kurį katalonai meiliai vadina „Smuglyanka“. Galite aplankyti vienuolyno muziejų, nusipirkti suvenyrų
ir paragauti ispaniškų gėrimų. Aplink vienuolyną yra daugybė vaizdingų pėsčiųjų takų, kuriuose galėsite
pasivaikščioti ir pamatyti senovines koplyčias, įdomias religines skulptūras ir nuostabius kalnų peizažus.
Pasivaikščiojimas po vienuolyną yra geriausia proga pajusti šių vietų grožį ir pamatyti tikrąjį Montseratą su
unikaliais kraštovaizdžiais.

5 diena







Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Poilsis prie jūros.
Ekskursija po Barseloną.
Vykstame į oro uostą.
Skrydis: Barselona 17:10 – Vilnius 21:45.
Atvykstame į Vilnių.

Barselona - tai Katalonijos, didingo Europos miesto, esančio šiaurės rytinėje Ispanijos Viduržemio jūros
pakrantės dalyje, sostinė, garsėjanti ne tiek savo viduramžių centru, kiek savo nepaprastais pastatais
moderno stiliuje - Antonio Gaudi ir kitų architektų darbais.
Kelionės autobusu ir pėsčiomis po miestą metu susipažinsime su nuostabiai gražia Barselonos šventykla Sagrada Familia (apžiūrėsime iš išorės), kuri yra pagrindinis Antonio Gaudi kūrinys. Toliau tęsime pažintį su
Antonio Gaudi darbais, tarp jo kitų darbų galime paminėti „Casa Mila“ namą, kurį vietiniai vadina „La
Pedrera“.

Tęsdami kelionę po miestą, atsidursime „PaseodeLluísCompanys“ alėjoje, vedančiame į parodų aikšteles
Citadel parke, kur pagrindinis akcentas yra Triumfo arka. Pasigrožėję miesto grožiu, persikelsime į vieną
gražiausių vietų, kurią myli ne tik miesto gyventojai, bet ir Barselonos svečiai. Montjuic kalnas - jo šlaitai yra
pažodžiui paženklinti paminklais: Nacionaliniai rūmai, Ispanijos miesto architektūros parkas, „stebuklingas
fontanas“ ir Misavan der Rohe suprojektuotas Vokietijos parodų paviljonas, čia taip pat galima pamatyti
įvairių olimpinio žiedo sporto objektų, pastatyta 1992 m. olimpinėms žaidynėms. Laisvu laiku
rekomenduojame pasivaikščioti La Rambla - pagrindine pėsčiųjų gatve Barselonoje.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus oro uosto
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

