YES TRAVEL UAB
ŠVITRIGAILOS 11B, VILNIUS
+370852787185

Ilgasis savaitgalis Odesoje
Liepos 3-8d.
Tiesioginiai skrydžiai su registruotu bagažu iki 23kg/asmeniui!
Liepos 3d. Vilnius – Odesa 21:45 – 23:25;
liepos 8d. Odesa – Vilnius 04:25 – 06:15.
KELIONĖS PROGRAMA

Odesa – miestas prie Juodosios jūros, dėl gamtos grožio, saulėto klimato ir malonaus smėlio paplūdimių jau seniai gavęs
Juodosios jūros perlo titulą. Jei norite pasilepinti prie šiltos jūros, bet turite tik keletą laisvų dienų, Odesa yra puiki vieta
apsilankyti! Čia daug gražių paplūdimių ir gerai išplėtota kultūrinio bei naktinio gyvenimo struktūra, veikia daug
diskotekų, kavinių ir restoranų, galima puikiai praleisti laiką spektakliuose ar koncertuose, pasimėgauti trumpomis ir
ilgomis ekskursijomis.
Odesa – kosmopolitinis miestas. Nuo seno čia gyvena įvairių tautybių žmonės – ukrainiečiai, Krymo totoriai, rusai,
rumunai, žydai, turkai, bulgarai... Apie save jie kalba, kad esą neturi tautybės, jie – tiesiog Odesos gyventojai, odesitai.
Gyvybingas, entuziastingas, linksmas ir nesuvaldomas odesitų humoro jausmas jau apipintas legendomis, apie jį rašomi
traktatai, knygos, kuriami filmai. Sakoma, kad Odesos gyventojai turi ypatingą mentalitetą:
„Prie odesito prieina miesto svečias su lagaminu:
– Sakykite prašau, jei aš eisiu šia gatve, ten bus geležinkelio stotis?
– O, žinote, ji ten tikrai bus. Net jei jūs šia gatve ir neisite...“
Štai jau apsilankiusiųjų Odesoje nuomonė: „labai gražus miestas“, „labai gražūs ir svetingi žmonės“. Odesoje gali rasti
viską, ko nori pagal savo pomėgius ir skonį!
Liepos 3d. ODESA trečiadienis
Vėlyvas skrydis (PS180 @ 23:25) pervežimas į viešbutį GAGARIN kuris yra garsiame Arkadijos rajone, netoli Jūros ir
aktyvaus naktinio gyvenimo.

Liepos 4d. ODESA ketvirtadienis
Po pusryčių –3-jų valandų ekskursija po miestą. Ekskursijos metu matysite Odesos katedrą, Potiomkino laiptus, viešosios
bibliotekos pastatą, archeologinių kasinėjimų vietas. Eidami pėsčiomis užsuksite į pagrindinę prekybos alėją Odesos
centre – miesto sodą. Nepraleiskite galimybės nusipirkti vietinių suvenyrų ir amatininkų dirbinių. Pajūrio bulvare matysite
Odesos garsiausius pastatus ir paminklus, vienas jų – grafo Voroncovo rūmai. Pasigrožėsite 1887 m. baigtu statyti baroko
stiliaus Operos ir baleto teatru, kuris jums gali priminti Vienos valstybinį operos teatrą ir Zemperio operos rūmus
Dresdene. Matysite kadaise įspūdingus Potiomkino laiptus, poetui A. Puškinui, praleidusiam čia tremtyje kelis ilgus
mėnesius, paminklą, bei pabūklą, menantį Krymo karo laikus.
Po pietų apsilankymas Archeologijos muziejuje (įėjimo bilietai įskaičiuoti).

Liepos 5d. ODESA Penktadienis
po pusryčių autobusu vykstama į Odesos katakombas - tai didžiausias pasaulyje dirbtinis požeminis labirintas, kurio
bendras ilgis - net 2 500 km. Jis skurtas pirmųjų Odesos steigėjų maždaug prieš du šimtmečius. Nors ilgą laiką buvo
nenaudojamas, tačiau vėliau, Antrojo pasaulinio karo metu partizanai jas naudojo įsirengę karines stovyklas. Šiandien tai
yra viena lankomiausių miesto vietų.
Pavakare grįžtama į miestą. Jūsų lauks dar vienos valandos pasiplaukiojimas palei Odesos uostą ir pakrantę.

Liepos 6d. ODESA Šeštadienis
Planuojamas susitikimas su Ukrainos auditoriais. Vakare - giedame LIETUVOS HIMNĄ!

Liepos 7d. ODESA Sekmadienis
Laisvas laikas. arba papildoma ekskursija pasirinktinai***
***

1 pasiūlymas.Pusės dienos dienos ekskursija su gidu, aplankant „Shustov“

konjako muziejų su degustacija – 30 eurų asmeniui.
2 pasiūlymas. Visos dienos ekskursija aplankant Akkermano tvirtovę ir vyno
„Šabo“ institutą su degustacija – 40 eurų asmeniui.

8 JUL ODESSA Mon
Išsiregistravimas iš viešbučio ir pervežimas į oro uostą PS179 Tiesioginis skrydis
Odesa – Vilnius 04:25 – 06:15

Apgyvendinimas 2014m. atidarytame moderniame viešbutyje Gagarin 4*,
esančiame Arkadijoje – aktyviausiame Odesos rajone
Gagarin 4* https://www.gagarinn.com/

KELIONĖS KAINA: 599 EUR !**
primoka už vienvietį kambarį 225 EUR
**kelionės kaina gali keistis nesusirinkus 50 asmenų grupei

