Dovilė Paukštytė-Vertinskienė (Vilnius)

DVIESE VOKIETIJOJE
Kelionė automobiliu ir keltu
Keltų linija: Klaipėda, LT - Kiel, DE
Skirta tik jam ir jai :) be vaikų, be augintinių, pageidautina atjungus visus soc.tinklus ir darbinius paštus..
Trukmė: priklausomai nuo atostogų trukmės, min. 3 dienos, bet galima ją pratęsti pagal galimybes
Tikslas: pailsėti nuo darbų ir rutinos, pakeisti aplinką ir pagilinti savo jausmus vienas kitam romantiškoje
atmosferoje.
Kelionės maršrutas ir aprašymas
Privalomi rekvizitai:
puiki nuotaika
atostogos nuo IV iki I
pasai arba ID kortelės
drabužiai ir higienos reikmenys
Privalumai:
keliaujant mašina+keltu galite pasiimti tiek daiktų kiek norite, kad ir pilną bagažinę..
Diena 0: vėlyvas išvykimas iš Klaipėdos; vakarienė kelto restorane arba romantiškas “sumuštinių laikas" kajutėje..
laisvas laikas :)
Diena 1:
- vėlyvi pusryčiai kajutėje arba kelto restorane; laisvas laikas iki vėlyvos popietės.. jau pradėkite ilsėtis :)
- žemas startas ir kelionė link Hamburgo..
- laikas atsipalaidavimui.. vakarienė ir romantiškas naktinis pasivaikščiojimas po Hamburgo centrą pasidairant į
didingus pastatus - Renesanso stiliaus miesto rotušę, Šv. Petro, Šv. Jokūbo, Šv. Kotrynos, Šv. Mykolo bažnyčias..
- nakvynė..

Diena 2:
- pusryčiai ir išvykimas link Šverino..
- smagi popietė Šverine; galima pasivaikščioti ežero pakrante, paplaukioti, suvalgyti ledų su kava :) aplankyti
nuostabią XVI–XIX a. pilį. Tie, kurie lankėsi šiame nuostabaus grožio miestelyje, prilygina jį formulei—>
Trakai+Druskininkai

Diena 3:
- pusryčiai ir laisvas laikas, galima toliau slampinėti koja už kojos - niekas juk nezirzia šalia ir nereikia niekur skubėti
:) jei norite - aplankykite dailės muziejų, pirmykštės ir senovės istorijos muziejų, gotikinę katedrą (XIV a.) ir barokinę
Šv. Mykolo bažnyčią (XVIII a. pradžia).
- išvykimas link Liubeko. Atvykimas. Laisvas laikas. Galite pasivaikščioti siauromis senamiesčio gatvelėmis arba
aplankyti bažnyčias.. jei jau pavargote nuo šių nuostabių pastatų didingumo tiesiog skirkite laiką sau ir nepamirškite
užsukti į seniausią marcipano parduotuvę „Niederegger“ :)
- nakvynė Liubeke.

Diena 4:
- vėlyvi pusryčiai ir laikas tik jums :)
- vakarinis išvykimas iš Kiel, DE
Diena 5:
- pusryčiai kelte ir laisvas laikas (mobilieji duomenys vis dar išjungti)
- išlipat Klaipėdos Centriniame terminale ir planuojat kitą kelionę.. nepamirškite grįžti pas vaikus ir į drabus ;)

