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Kelionės programa i svetaine.doc

Labas - paplatinimui...aciu, iki!
Laurynas (Larry) R. Misevicius
--- On Thu, 2/21/13, Diana, Vilniaus Kelrodis <info@vilniauskelrodis.lt> wrote:
From: Diana, Vilniaus Kelrodis <info@vilniauskelrodis.lt>
Subject: is Lietuvos
To: "'diana'" <info@vilniauskelrodis.lt>
Date: Thursday, February 21, 2013, 10:14 AM
Laba diena, Pasaulio Lietuviai,

Su dideliu dziaugsmu pranesame apie Pasaulio Lietuviu Kalnu Slidinejimo Megeju Asociacijos organizuojama
rengini ir varzybas Smiggings Hole, Australija. Renginio data 2013.08.12-19.
Maloniai kvieciame susitikti su tautieciais is Lietuvos! Norincius maloniai praleisti laika ar dalyvauti
varzybose, prasome kreiptis:
PLKSMA prezidentas Algimantas Kepezenas
Mob.tel.: +37069806125; e.pastas: algkep@vpu.lt
Kelioniu organizatorius „Vilniaus Kelrodis“
Mob.tel.: +37065545595; e.pastas: aldona@vilniauskelrodis.lt
Skype: aldonajaruseviciute
Renginio programa rasite: www.vilniauskelrodis.lt
Pagarbiai,
Diana Makauskiene
Pardavimu vadove
Kelionių organizatorius Vilniaus Kelrodis
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M.K.Čiurlionio g. 4, Vilnius, LT - 03104
Tel.: +370 5 2122495, fax: +370 5 2122495
Mob.: +370 655 45595
email: info@vilniauskelrodis.lt
www.vilniauskelrodis.lt

Nepakartojama Australija ir slidinėjimas penktajame žemyne kartu su
Pasaulio Lietuvių Kalnų Slidinėjimo Mėgėjų Asocijacija!
2013 08 10 - 2013 09 02
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Australija
Slidinėjimas – pažintinė programa – poilsis saloje prie Barjerinio rifo
Preliminari kelionės programa

Kelionės data: 2013 08 10 – 09 02
Kelionės trukmė: 22 dienos / 21 nakvynės
Slidinėjimas: 6 dienos / 7 naktys
Ekskursinė programa: 6 dienos
Poilsis saloje: 5 dienos / 5 nakvynės
1-2 diena : rugpjūčio 10/11 d.
Skrydis Vilnius – Sidnėjus.
17:50 val. iš Vilniaus, 20:15 val. Helsinkis, iš Helsinkio 23:35 val. – 16:35 val. + 1 d. Singapūre –
20:00 val. iš Singapūro, 05:25 val. + 1 d. Sidnėjus, rugpjūčio 12 d.
3 diena: rugpiūčio 12 d. Sutikimas oro uoste. Pervažiavimas į Perisher slidinėjimo centrą.
Apgyvendinimas viešbutyje Smiggins Hole slidinėjimo poilsiavietėje.
4 - 7 dienos: rugpjūčio 13d. - 16d.
Pusryčiai. Slidinėjimo inventoriaus nuoma ir abonementų įsigijimas. Slidinėjimas Perisher
sklidinėjimo centre. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Smiggins Hole.
8 diena: rugpjūčio 17d.
Pusryčiai. Varžybų diena - Slalomas Gigantas. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Smiggins Hole.
9 diena: rugpjūčio 18d.
Pusryčiai. Slidinėjimas. Slidinėjimo inventoriaus grąžinimas. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje
Smiggins Hole.
10 diena: rugpjūčio 19d.
Pusryčiai. Išvykstame iš Smiggins Hole.
Atvykstame į Sidnėjų. Nakvynė 4* viešbutyje.
11 diena: rugpjūčio 20d.
Pusryčiai. Laisva diena. Siūlome aplankyti Sidnėjaus Akvariumą, Sidnėjaus laukinės gamtos parką
bei žymųjį Imax kino teatrą, su didžiausiu pasaulyje ekranu, kurio dydis siekia 8 aukštų pastato
aukštį. (Lankomi objektai už papildomą mokestį).
Šalia viešbučio įsikūrę restoranai, kavinės, parduotuvės. Viežbutis yra labai patogioje vietoje nuo
išvardintų lankomų objektų. Nakvynė 4* viešbutyje.
12 diena: rugpjūčio 21d.
Pusryčiai. Visos dienos ekskursija autobusu po Sidnėjų – vieną gražiausių pasaulio miestų, įkūrtų
1788 m. Sidnėjus – svarbiausias Australijos finansų centras, kur klesti verslo paslaugų, gamybos,
turizmo ir kitos ūkio sritys. Aplankome miesto rotušę, karalienės Viktorijos namą, Haid parką,
architektūrinį Harboro tiltą ir Operos teatrą – Sidnėjaus simbolį. Vykstame į garsųjį Bondi Beach
paplūdimį, 1 km ilgio, kuris pritraukia daugybę poilsiautojų iš viso pasaulio.
Nakvynė 4* viešbutyje
13 diena: rugpjūčio 22d.
Pusryčiai. Visos dienos ekskursija į Mėlynuosius kalnus ir Fetherdale laukinės gamtos parką.
Žydrieji kalnai – turistinė Meka tolimojoje Australijoje iš kurios apžvalgos aikštelės atsiveria
puikūs, dar neregėti gamtos vaizdai. Pakilę į apžvalgos aištelę pamatysite įžymiąsias „Trijų seserų“
uolas bei Džemisono slėnį. Kalnuose pasigėrėsite įspūdingais skardžiais, pasivaikščiosite po jaunų
eukaliptų giraitę, pasivažinėsite vingiuotu geležinkeliu. Vėliau vyksite į Australijos gyvūnų parką,
kuriame išvysite kengūrų, mieguistų koalų, valabių (mažosios kengūros), emų, spalvotųjų papūgų,
Tasmanijos elnių bei nesuskaičiuojamą daugybę kitų unikalių Australijos gyvūnų bei tik Australijai
būdingos augmenijos. Nakvynė 4* viešbutyje.

14 diena: rugpjūčio 23d.
Pusryčiai. Vykstate į oro uostą ir skrendate į Ayers Rock miestelį. Pervežimas į viešbutį. Vykstate į
Kata Tjuta nacionalinį parką, kurio pavadinimas išvertus iš aborigenų kalbos reiškia „daug galvų”.
Aplankysite Olgos kalną – tai 36 kupolai, sujungti įvarių formų ir dydžių uolų. Pasivaikščiosite
tarpekliais tarp masyvių ir neįprastai susiformavusių uolienų. Saulę palydėsite netoli Ayers arba
Uluru, kaip ją vadina Anangu genties aborigenai, uolos. Tai, pasak aboregenų, šventa vieta, kur
susikerta protėvių keliai. Nakvynė 4* viešbutyje Voyages Desert Gardens hotel.
15 diena: rugpjūčio 24d.
Pusryčiai. Anksti ryte vykstate prie Ayers uolos. Uolos ilgis – 3,8 km, užimamas plotas – 3,33 km².
Aukštis – 348 m, nors lygumoje esančios uolos viršūnė iškilusi 862,5 metrus virš jūros lygio. Uola
tūkstančius metų buvo aborigenų pasaulio centras, dievų buveinė ir Sapnalaikio – pasaulio pradžios,
kai formavosi žemė – reliktas. Jūsų laukia romantiška vakarienė po žvaigždėtu dangumi: galėsite
gėrėtis nuostabiais gamtos vaizdais ir ragauti gurmaniškų patiekalų, deserto bei australiško vyno.
Nakvynė 4* viešbutyje Voyages Desert Gardens hotel.
16 diena: rugpjūčio 25d.
Pusryčiai. Vykstate į Ayers Rock oro uostą ir skrendate į Kernso (Cairns) miestą. Tai viena
įžymiausių kurortinių vietų, esanti rytinėje šalies dalyje. Turistus labiausiai traukia į rytus nuo
miesto esantys koralų rifai - Didysis barjerinis rifas - už 100 km į šiaurę plyti atogrąžų miškai.
Miestas įkurtas 1876 m. ir pavadintas Kvinslando gubernatoriaus Wellington Cairns garbei. Kūrėsi
kaip auksakasių gyvenvietė.
Pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir apgyvendinimas viešbutyje. Nakvynė 3* viešbutyje. Bay
Village Tropical Retrit & Apartament.
17 diena: rugpjūčio 26d.
Pusryčiai. Po pusryčių pradėsite kelionę per tropines džiungles specialiu ekskursiniu XIX a.
traukiniu, kuris nugabens Jus į Kurandos kaimelį. Čia turėsite galimybę apsilankyti tropinių
drugelių parke, kurių yra net apie 1000 įvairiausių rūšių, įsigyti suvenyrų. Į Kernsą grįšite oro keliu.
Tai unikalus keltuvas, kurio gondolos pakabintos 40 metrų aukštyje ant septynių su puse kilometrų
ilgio lyno. Tai ilgiausias toks keltuvas pasaulyje. Kelionės metu galima gėrėtis upėmis ir kriokliais,
sustoti apžvalgos aikštelėse. Nusileidę apsilankysite aborigenų centre Džapukai, kuriame
pasiklausysite Australijos aborigenų melodijų, išmoksite mesti bumerangą ir susipažinsite su vienos
iš seniausių pasaulio tautų ritualais ir papročiais. Nakvynė viešbutyje.
18 diena: rugpiūčio 27d.
Pusryčiai. Atskrendame į Kernso oro uostą. Pasitikimas ir pervežimas į Fitzroy atogrąžų salą, 29 km
nuo Kernso. Keltu keliames 45 min. Apgyvendinimas viešbutyje Fitzroy Island Resort 4*. Viešbutis
įsikūręs šalia Didžiojo Barjerinio Rifo parko. Nakvynė viešbutyje.
http://www.fitzroyisland.com/
19 – 21 dienos: rugpiūčio 28 – 30d.
Pusryčiai. Poilsis Fitzroy saloje. Laisvas laikas pramogoms, ekskursijoms ir maudynėms šiltame ir
skaidriame vendenyje. Galėsite džiaugtis įvairiaspalviu povandeniniu augalijos, žuvų bei koralų
pasauliu arba papraščiausiai mėgautis saule. Nakvynės viežbutyje.
22 diena: rugpjūčio 31 d.
Pusryčiai. Po vidurdienio išvykimas į Kernso oro uostą. Skrydis į Sydnėjų. Vakare nakvynė
viešbutyje prie oro uosto.
23 diena: rugsėjo 01 d.
Skrydis Sidnėjus – Singapūras – Helsinkis - Vilnius.
09:40 val. Sidnėjus - 16:00 val., iš Singapūro – 23:35 val. – Helsinkis 06:35 val., iš Helsinkio 09:45
val. – 11:00 val. Vilnius. + 1 d. rugsėjo 2d.

Kelionės kaina nuo:
 esant 40-ies keliautojų grupei - 17974 Lt
 esant 30-ies kelaiutojų grupei - 18569 Lt
 esant 20-ies keliautojų grupei - 19059 Lt
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:







Vidiniai skrydžiai Australijoje;
Pažintinė programa su angiškai kalbančiu gidu;
Lietuviškai kalbančio vietinio vertėjo paslaugos, ekskursinės programos metu;
Visi nurodyti pervežimai pagal programą;
Apgyvendinimas 3 ir 4* viešbučiuose, dviviečiuose kambariuose su pusryčiais;
Bilietai į lankomus turistinius objektus, ekskursinės programos metu.

Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:









Tarptautinių skrydžių bilietai Vilnius–Sidnėjus–Vilnius (preliminariai skrydis su Finnair
avialinijomis); preliminari bilieto kaina nuo 5280 Lt;
Tarptautinio skrydžio oro uostų mokesčiai (tikslinamas bilietų užsakymo dieną);
Gėrimai maitinimų ir ekskursijų metu;
Matinimas nenurodytas programoje;
Medicininių išlaidų, bagažo ir kelionės draudimai;
Arbatpinigiai;
Kitos asmeninės išlaidos, papildomai siūlomos ekskursijos, nenurodytos programoje;
Mokestis už Australijos vizą ir formalumų sutvarkymas.
6 d. Slidinėjimo abonementas

Pastabos: tai preliminari kelionės programa. Tiksli kelionės programa, viešbučiai kelionės metu ir
galutinė kaina bus patvirtinta gavus iš partnerių naujo sezono kainas po Naujųjų Metų. Tarptautinio
skrydžio bilietų kaina ir oro uostų mokesčiai bus tikslinami užsakymo metu. Papildomi mokesčiai
neįskaičiuoti į kelionės kainą bus įrasyti į galutinę kelionės programą.

