Antanas Bertašius (Šilalė)

Šeimos kelionė į pavasarišką Vokietiją
Visa šeima (tėtis, mama, 5 ir 11 metų dukrelės) sėdame į savo automobilį, pasiimame būtiniausius daiktus, gerą
nuotaiką ir lekiame link Klaipėdos. Šiemet mūsų tikslas – aplankyti pavasarišką Vokietiją. Tai bus kartu pažintinė ir
pramoginė kelionė. Visa kelionė detaliai apskaičiuota sudėliota ir tikimės, kad nebus jokių nesklandumų.
Visa kelionė su suvenyrų apsipirkimais 4 asmenų šeimai (2 suaugę, 2 vaikai) kainuotų apie 1500€.
Kelionė su 3 nakvynėmis viešbučiuose.
21.00 val. Keltu išvykstame iš Klaipėdos į Kylį. Kelionės laikas apie 18 val.
1 diena.
15.00 val. Atvykstame į Kylį.
15.30 val. Išvykstame iš uosto į viešbutį.
16.00 val. Mes jau viešbutyje Steigenberger Conti Hansa (www.steigenberger.com ). Jis randasi Schlossgarten 7,
Kylis ir mūsų 4 asmenų šeimai kainuos nakvynė apie 150€. Šis viešbutis pasirinktas specialiai tam, kad aplinkui yra
daug lankytinų vietų, kurias galima tiesiog apeiti pėsčiomis.
17.00 val. Įsikūrę viešbutyje keliaujame į CITTI-PARK parduotuvių tinklą (www.citti-park.de ). Jis randasi netoli
viešbučio Mühlendamm 1, Kiel. Pirkiniams ketiname išleisti apie 200€.
20.00 val. Kadangi parduotuvės jau užsidarinėja, keliaujame per senamiestį į viešbutį.
21.00 val. Viešbutis. Vakarienė. Pusryčiai.
2 diena.
9.00 val. Papusryčiavę vykstame prie Bokšto Laboe Naval Memorial (Marine-Ehrenmal) (https://deutschermarinebund.de ). Bokštas randasi Laboe Village, Kiel, o jo lankymas nemokamas.
10.00 val. Iš Kylio išvykstame į Hamburgą
11.00 val. Vaikų svajonė. Miniatūrų muziejus Miniatur Wunderland (www.miniatur-wunderland.de). Muziejaus
lankymui išleisime apie 50€. Muziejus randasi Kehrwieder 2-4/Block D, 20457 Hamburg
13.00 val. Pietūs
14.00 val. Pavalgę išvažiuojame į Heidi Parką
15.00 val. Heidi Parkas (www.heide-park.de ). Šeimai ketiname išleisti apie 100€. Parko adresas: Heide-Park
Soltau, Heidenhof, 29614 Soltau.
18.00 val. Parkas užsidaro ir mes išvykstame į viešbutį.
18.30 val. Viešbutis Hotel Park Soltau GmbH (www.hotel-park-soltau.de ). Šeimai kainuos apie 200€. Viešbučio
adresas: Winsener Str. 111, 29614 Soltau, Vokietija.
3 diena.
9.00 val. Išvykstame iš viešbučio.
10.00 val. Atvykstame į Serengeti parką (https://www.serengeti-park.de ). Kaina šeimai apie 100€. Parko adresas:
Am Safaripark 1 29693 Hodenhagen
13.00 val. Pietūs
14.00 val. Vykstame į Bremeną
15.00 val. Brėmenas (http://www.bremen-tourism.de ). Aplankyti Rolando skulptūrą, Šv. Petro katedrą, "Brėmeno
muzikantų" skulptūrą, rotušę (ji yra įspūdingiausias gotikinio stiliaus statinys Šiaurės Vokietijoje) bei "Šnūro" kvartalą
(su savo siauromis gatvelėmis ir amatininkų nameliais).
19.00 val. Atvykstame į viešbutį Holiday Inn Express Bremen Airport (www.express-bremen-airport.de ) Šeimai
kainuos apie 200€. Adresas: Hanna-Kunath-Straße 5, 28199 Bremen.
4 diena.
9.00 val. Išvykstame iš Bremeno į Liubeką
11.00 val. Liubekas. Vienas seniausių Europos prekybos centrų, miestas, išsaugojęs per 1000 istorinių pastatų,
Liubekas žavi savo atvirukiniais vaizdais. Ir ne tik vaizdais, bet ir įspūdinga istorija – ne veltui Liubekas yra
pramintas „Hanzos karaliene“. Pilies vienuolynas. Hinter der Burg 2-4, Lübeck
12.00 val. Seniausia marcipanų parduotuvė. Breite Str. 89, Lübeck Beje, visada geras pirkinys yra ir Liubeko
marcipanai. Migdolai, pagrindinė žaliava, į Liubeką greičiausiai buvo importuojami jau 13 a. ir marcipanui kaip retam
saldumynui tada buvo priskiriamos net gydomosios savybės. Todėl 16 a. marcipanai buvo gaminami tik vaistinėse.
Vis dėlto kilmingieji greitai atrado šį gardumyną, ir marcipanas kaip desertas ėmė karaliauti ant kunigaikščių stalų.
Tačiau paprastiems mirtingiesiems šis saldumynas dažniausiai buvo nepasiekiamas, laimei, ši padėtis jau senokai
pasikeitusi.
13.00 val. Pietūs

14.00 val. Pasivaikščiojimas po senamiestį. Pasivaikščiojimas po viduramžių Liubeką suteiks nepakartojamų
įspūdžių – bent jau dėl to, kad miestas gali pasiūlyti ir labai šiuolaikiškų pramogų: dienai pasibaigus, atgyja daugybė
kavinių, restoranų, barų, klubų ir diskotekų; Liubekas virsta nerimstančiu pramogų rajonu, ir net blaiviai mąstantys
bei santūrūs Hanzos gyventojai čia atskleidžia savo valiūkiškąją pusę. Galbūt ir Günteris Grassas, kuris kartu su
Thomasu Mannu ir Willy'u Brandtu yra vienas iš trijų Nobelio premijos laureatų, kurių pavardės siejamos su Liubeku.
Literatūros ir vaizduojamojo meno forume (Forum für Literatur und Bildende Kunst), trumpiau vadinamame Günterio
Grasso namu (Günter-Grass-Haus), veikia nuolatinė apdovanotojo rašytojo vaizduojamojo meno kūrinių paroda ir
pristatomas glaudus ryšys tarp jo literatūrinės ir meninės veiklos. Keičiamose ekspozicijose be G. Grasso
vaizduojamojo meno, literatūros ir muzikos kūrinių atskleidžiami ir kiti „dvigubi talentai“. Namui priklauso sodas su G.
Grasso skulptūromis, archyvas, biblioteka ir parduotuvė.
16.00 val. Parduotuvių lankymas ir suvenyrų pirkimas. Apie 200€.
18.00 val. Išvykstame į Kylį
19.00 val. Kylis
20.00 val. Kylis-Klaipėda

