
 

 

MALJORKA 

Aplink salą – ekskursija į kaimus ir miestelius, derlingas žemes link Sierra de Trumuntana kalnų. Kalnų 

serpantinai veda link Lluc vienuolyno, ten jūsų lauks apsilankymas su Tamsiąja Madona (angl. Black 

Madonna).  Po apsilankymo šventykloje, važiuosite įspūdingu kalnų keliu su 180 laipsnių posukiais į Sa 

Colobra uostą vakarinėje pakrantėje.  Šioje įlankoje yra ilgiausias saloje tarpeklis Torrent de Pareis. Čia 

galėsite mėgautis paplūdimiu vadinamu Rojaus vartais.  Po to tęsime kelione laivu per šiaurinę Maljorkos 

pakrantę į Puerto de Soller. Atplaukus į uostą vyksime istoriniu mediniu tramvajumi į Soller miestą.  Po 

aspilankymo Soller mieste keliausime traukiniu per slėnius, kuriuose auga apelsinai,  kalnų tunelius ir kitus 

citrusinių medžių giraites link Palmos. Vykstame į viešbutį.   

Kelionės eiga gali keistis. Dienos kelionės kaina apie 75 EUR dienai, vaikams iki 12 metų apie 40 EUR dienai. 

Palma – išvyka į kosmopolitiškąją Maljorkos sostinę. Pasivaikščiojimas po senamiestį: La Seu katedra, Parc 

del Mar, La Almuidana karališkieji sodai, siauros gatvelės ir prekyvietės, Rotušės aikštė, de Bellver pilis. Laisvas 

laikas norintiems apsipirkti Mayor aikštėje. Kelionės trukmė apie 4h. Kaina apie 30 EUR, vaikams iki 12 metų 

apie 20 EUR. 

Palma ir Valdemossa – vykstame į salos pietus, į gražioje įlankoje įsikūrusį pagrindinį salos miestą Palma. 

Pasivaikščiojimas po senamiestį: La Seu katedra, Parc del Mar, La Almuidana karališkieji sodai, siauros 

gatvelės ir prekyvietės, Rotušės aikštė, de Bellver pilis. Laisvas laikas norintiems apsipirkti Mayor aikštėje. 

Išvykstame į viduramžių miestą kalnuose Valldemossy, kur 1838 m. žiemą gyveno Frederikas Šopenas kartu 

su prancūze noveliste Žorž Sand (angl. George Sand). Apsilankymas kurtūzų vienuolyne, kur ši garsi pora 

tuometu rado prieglobstį.  Kelionė trunka apie 8 valandas. Kaina apie 50 EUR, vaikams iki 12 metų apie 35 

EUR. 

Formentor pusiasalis – Formentor pusiasalis laikomas gražiausia salos dalimi. Pasimėgavimas nuostabia 

gamta, šioje vietoje tai yra prieglobstis daugeliui paukščių ir driežų rūšių. Pasitaikius geroms oro sąlygoms iš 

čia galima pamatyti kaimyninę salą Menorką. Išvykstame į Pollensa uostą.  Iš čia plaukiame laivu į vieną iš 

gražiausių salos paplūdimių Playa de Formentor, kelionės metu jūsų lauks puikūs vaizdai. Laisvas laikas 

maudynėms ir deginimuisi. Kelionės trukmė apie 4 valandas. Kelionės kaina 30 EUR, vaikams iki 12 metų apie 

20 EUR. 

Drakono urvas – vykstame per turistinius miestelius rytinėje salos dalyje. Kelias veda į žvejų kaimelį Porto 

Cristo, kur XIX amžiuje prancūzų geologai rado požeminius urvus. Senoveje čia buvo įkurta piratų slėptuvė, 

tačiau šiuo metu čia yra vienas iš turistų traukos centrų. Urvai besitęsia kelis šimtus metrų, o  čia esantys 

tūkstančiai stalaktitų ir stalagmitų yra panašūs į marmurą bei brangakmenius. Toliau jūsų lauks apsilankymas 

dirbtinių perlų gamykloje, kur bus galima išvysti visą gamybos procesą. Kelionės trūkmė apie 4 valandas. 

Kelionės kaina 40 EUR, vaikams iki 12 metų 20 EUR.  

Son Amar – vienas iš įspūdingiausių klubų Maljorkoje, čia galėsite pamatyti nepamirštamą flamenko šou ir 

tarptautinius šokius atliekamus profesionalų. Kaina apie 50 EUR, vaikams iki 12 metų apie 40 EUR. 

 

IBIZA 

Nuo Eivissos iki Ibizos – vakare vykstame į salos sostinę, dar žinoma kaip Eivissa. Apsilankymas šalies sostinėje 

jums puikiai leis suprasti salos ypatybes ir bus puiki įvadinė ekskursija po salą. Apsilankymas aukštutiniame 

mieste, seniausioje Ibizos dalyje, kuri yra apsupta didinga siena, o šalia stovi pilis. Aukštutiniame mieste yra 

paslėpta senovės gyvenvietė,  kurioje pilna įvairiausių paminklų. Iš čia turėsite puikią progą grožėtis uostu, 



 

jūra ir aplinkiniais kaimais. Apsilankymas senamiestyje, kur stovi XIV a. pastatyta katedra. Toliau galėsite 

pasivaikščioti po senamiestį, kur daugybė siaurų gatvelių, įvairiausių kioskų ir jaukių kavinių šalia paplūdimio, 

kur gyvenimas vyksta visą parą. Laisvas laikas. Kelionė trunka apie 3 valandas, kaina 30 EUR, vaikams iki 12 

metų – apie 20 EUR.  

Aplink salą -  kelionė aplink Baltąją salą, kurioje galėsite mėgautis įvairiais vaizdais: balti namai, žalios kalvos, 

nuošalios įlankos, vaizdingi uostai ir nuostabaus grožio paplūdimiai su žydru vandeniu. Kelionės vadovas 

padės jums pagilinti žinias apie Ibizos kultūrą ir istoriją. Apsilankymas kaimelyje San Carlos – Las Dalias, kur 

vyksta hipių turgus, o jame galesite įsigyti odos gaminių, papuošalų, keramikos ir kitų su hipių kultūra susijusių 

suvenyrų.  Kelionėje  taip pat aplankysime: druskų laukus, Dalt Vila gynybines sienas ir puikius vaizdus aplink 

Es Vedra. Dienos kelionė. Kaina apie 50 EUR, vaikams iki 12 metų apie 30 EUR. 

Pasivažinėjimas džipu (angl. jeep safari) – nepamirštamas safari su transporto priemonėmis varančiomis 

keturiais ratais, kelionė neasfaltuotais keliais į salos šiaurę. Į kainą įskaičiuoti pietūs: kepta mėsa, keptos 

bulvytės, švieži vaisiai. Po pietų laisvas laikas maudynėms vienoje iš gražiausių įlankų Ibizoje. Kaina apie 90 

EUR, vaikams iki 12metų apie 70 EUR.  

PACHA diskoteka – aukštos klasės šokių klubas Ibizoje, netoli uosto. Čia groja žinomi pasaulio DJ: David 

Guetta, Erick Morillo. Kaina apie 50 EUR. 

Diskoteka AMNESIA – diskoteka po atviru dangumi, netoli uosto. Elektroninė, house ir pop muzika. Kaina 

apie 50 EUR. 

Šuolis parašiutu – šuolis iš 400 metrų aukščio su nuostabiu panoraminiu vaizdu į salos pakrantę. Kaina apie 

90 EUR. 

 

MENORKA 

Ciutadella de Menorca – apsilankymas pirmosios Menorkos sostinės istoriniame centre, kur ilgą laiką 

išsaugota Ispaniška architektūra. Laisvas laikas apsipirkimui. Po laisvo laiko aplankysime Šv. Mikalojaus 

bokštą, iš kurio atsiveria panoraminiai vaizdai į jūrą. Kelionės trūkmė apie 4 valandas. Kaina apie 30 EUR, 

vaikams iki 12 metų apie 20 EUR. 

Sostinės žavesys ir rytinė pakrantė – valandos kelionė laivu aplink Mahon uostą. Laisvas laikas sostinėje 

Mahon, džino Xoriguer degustacija. Pervežimas į pietryčių pakrantę, pasivaikščiojimas po Bibineca kaimelį. 

Apsilankymas garsiame urve Cova d‘en Xoroi, kur pamatysite megalitų kaimelį. Dienos kelionė. Kaina apie 60 

EUR, vaikams iki 12 metų apie 45 EUR. 

Pasivažinėjimas džipais (angl. jeep safari) – unikalus būdas tyrinėti salą. Čia galėsite vairuoti automobilį 

sunkiai preinamose turistams vietose. Laisvas laikas viename iš gražiausių salos paplūdimių. Puikios emocijos, 

nuostabūs vaizdai ir smagiai praleistas laikas! Kelionės trukmė apie 6 valandas. Kaina apie 65 EUR.   

Šokantys arkliai (Somni) – bilietai į San Martollet žirgų jojimo šou, kuriame pamatysite muzikos, šokio ir 

akrobatikos elementų. Ekskursijos trukmė apie 4 valandas. Kaina apie 35 EUR. 

Kelionė baidarėmis – išvyka į seną žvejų kaimelį Fornells. Trumpas instruktažas prieš pradedant kelionę. 

Kelionės metu turėsite galimybę nardyti ir atsipalaiduoti nuošalesniuose paplūdimiuose. Kelionė trunka apie 

4 valandas. Kaina apie 25 EUR.  



 

Dviračiais po Cami’ de Cavalls – kelionė per žinomą Cami de Cavalls kelią. Puiki galimybė pamatyti nuostabią 

gamtą, nuošalesnius paplūdimius. Laikas atsipalaidavimui gražiame Macarella paplūdimyje. Į kainą įskaičiuoti 

lengvi užkandžiai. Kelionės trukmė apie 4 valandas. Kaina apie 35 EUR. 

 

BARSELONA 

Turas po Barseloną – susipažinkite su vienu garsiausių Europos miestų, Antonio Gaudi (Antoni Gaudí) miestu, 

garsiąją Sagrada Familia bazilika. Panoraminis turas Eixample rajone yra puiki galimybė pažinti Antonio Gaudi 

šedevrus Casa Mila ir Casa Batllo. Esant Barselonoje negalima neužsukti į Las Ramblas – spalvinga miesto 

promenada, kurioje pajusite tikrą miesto atmosferą. Toliau kelionė tęsiasi aplankat Sagrada Familia, Olimpinį 

stadioną, Montžuiko kalną (Montjuïc) ir panoraminę terasą. Laisvas laikas.  Futbolo klubo FC „Barcelona“ 

gerbėjai gali apsilankyti komandos Camp Nou stadione, kur galės išvysti stadiono tribūnas, persirengimo 

kambarius ir komandos muziejų. Barselonos ekskursija baigiasi fontanų šou su įspūdingomis šviesomis bei 

muzika. Dienos kelionė. Kaina apie 40 EUR, vaikams iki 12 metų apie 20 EUR. (Apsilankymas Camp Nou 

stadione į kainą neįskaičiuotas, kaina apie 20 EUR). 

Flamenko – tikroji Flamenko fiesta, jaudinantis spektaklis, atliekamas puikių menininkų – Jose Leon 

komandos. Čia pajusite tikrą ispaniškos kultūros magiją. Kaina apie 60 EUR, vaikams iki 12 metų apie 45 EUR 

(į kainą įskaičiuoti pietūs).  

Apsipirkimas Barselonoje- geriausios parduotuvės  besidriekiančios 5 kilometrus, veikiančios nuo senojo 

uosto iki Port Vell. Kaina apie 20 EUR.  

Tapas turas – atraskite įvairiausius Ispanijos skonius vietos restorane su užkandžiais ir vyno degustacija. Kaina 

apie 40 EUR.   

Ispanijos simbolis Gaudi – kelionė aplankant garsiausius pastatus suprojektuotus architekto Antonio Gaudi, 

kurie tapo Barselonos simboliais. Ekskursijos programa: į UNESCO paveldą įtraukti Casa Batllo ir Casa Mila (La 

Pedrera), Eixample rajonas, Sagrada Familia bazilika, kuri laikoma didžiausiu Antonio Gaudi pasiekimu, 

pasivaikščiojimas po Güell parką. Kaina apie 60 EUR (bilietai į kainą įskaičiuoti). 

Montseratas (Montserrat)– kelionė į kalnuose pastatytą Benediktų vienuolyną ir baziliką, kurioje rasite 

juodosios Madonos statulą. Ši vieta tiks ne tik religijos šalininkams, o ir tiems, kas mėgsta aktyvų laisvalaikį – 

alpinizmą ir žygius kalnuose. Apsilankymas bažnyčioje, kur galima pasiklausyti choro, Montserrat likerio 

degustavimas. Kaina apie 50 EUR.  

Bodegas de Cava ir Tarragona – kelionė į vynuogynus (bodegas), kur galima pamatyti kaip gaminamas garsus 

kataloniškas putojantis vynas – Cava. Vyno degustacija. Kelionė į Tarragonos miestą, senovės miestą, kurio 

istorija datuojama šimtus metų prieš mūsų erą. Tarragonoje pamatysite daugybę nuostabių paminklų 

įtrauktų į UNESCO sąrašą, daugiausia jų iš romėnų laikų. Kaina apie 50 EUR (įskaičiuojant apsilankymą 

vynuogyne).  

 

VALENSIJA 

Valensija I – trečias pagal dydį Ispanijos miestas. Vykstame į modernią Valensijos miesto dalį – garsų menų ir 

mokslo kompleksas. Turas po senamiestį, aplankant pagrindines miesto vietas, baziliką, katedrą, Serranos 

bokštus, Šilko biržą, kuri yra įtraukta į UNESCO paveldą. Laivas laikas, apie 1 valandą. Kaina apie 50 EUR, 

vaikams iki 12 metų apie 40 EUR. 



 

Valencia II – pasivaikčiojimas po senamiestį aplankant žymiausias miesto vietas, trečiame pagal dydį Ispanijos 

mieste. Pervežimas į moderniąją miesto dalį – menų ir mokslo kompleksą. Laisvas laikas. Apsilankymas 

didžiausiame akvariume Europoje. Kaina apie 85 EUR, vaikams iki 12 metų apie 60 EUR (į kainą įskaičiuotas 

bilietas į akvariumą). 

Menų ir mokslo miestas – apsilankymas šiuolaikineje miesto dalyje, garsiajame menų ir mokslo mieste. Laisva 

laikas. Kelionė į didžiausią Europos akvariumą. Kaina apie 70 EUR, vaikams iki 12 metų 55 EUR (į kainą 

įskaičiuotas bilietas į akvariumą). 

Kelionė dviračiais I – svarbiausios Valensijos miesto vietovės. Pasivažinėjimas dviračiais iš uosto iki menų ir 

mokslo komplekso, iš ten pasuksime į Turia sodus, Serrano bokštus, Plaza de Virgen ir Markizo de Aguas 

rūmus. Neprivalomas apsilankymas katedroje ir senojo šilko biržoje, UNESCO paveldo vietoje. Laisvas laikas 

centre. Grįžimas dviračiu į uostą. Kaina apie 60 EUR.  

Kelionė dviračiais II – atvykimas autobusu į Valensijos centrą. Pasivažinėjimas dviračiu senamiestyje, 

neprivalomas apsilankymas katedroje ir senojo šilko biržoje, UNESCO paveldo vietoje. Toliau važiuojame į 

Turia sodus, menų ir mokslo kompleksą. Grįžimas į miesto centrą ir laisvas laikas. Grįžimas į autobusą. Kaina 

apie 60 EUR.   

 

 

 

 

 

 

 

 


