
 

Milanas – XYLEXPO 

Kelionė autobusu į medienos apdirbimo ir baldų pramonės detalių parodą  

Milane, Italijoje 

1 diena. Kelionė per Lenkiją, Čekiją. 

Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Nakvynė viešbutyje Pietų 
Čekijoje.  

2 diena. Austrija – Italija 

Pusryčiai. Kelionė per Austriją (Zalcburgą, Insbruką) grožintis nuostabiais Alpių 
kalnų vaizdais. Pakeliui apsilankymas unikaliame Svarovskio muziejuje “Kristalų 
pasaulis”. Vakare atvykimas į viešbutį prie Gardos ežero, kuris saugomas 
UNESCO ir yra įtrauktas į gražiausių pasaulio ežerų 10-tuką Ežerą supa 
nepaprasto grožio gamta, Alpių kalnai, senoviniai miesteliai, vynuogynai ir pilys, o 
ežere – daugybė laivelių. Nakvynė viešbutyje Italijoje.  

3 diena. Milanas, paroda XYLEXPO 2016 

Pusryčiai. Pervažiavimas į Milaną. Atvykus lankymasis parodoje. Po parodos 
ekskursija po vieną didžiausių ir madingiausių Europos miestą Milaną. Tai ne tik 
mados sostinė, bet ir meno, kultūros, puikių renginių miestas, įdomus savo istorija. 
Pamatysite žymiąją Milano katedrą, garsųjį operos „La Scala“ teatrą ir daug kitų 
įdomių Milano vietų. Nakvynė viešbutyje Italijoje.  

4 diena. Milanas, paroda XYLEXPO 2016 

Pusryčiai. Pervažiavimas į Milaną. Atvykus lankymasis parodoje. 
Pageidaujantiems ekskursija prie vieno gražiausių Como ežero, kuris yra Y raidės 
formos. Tai trečias pagal dydį Italijos ežeras, prie kurio nuo senų laikų mėgdavo 
poilsiauti turtingiausi Italijos gyventojai. Como ežeras yra ir giliausias Europoje 
(vietomis iki 400 m). Nuostabūs peizažai įkvėpė E.Hemingvėjų, M.Tveną, 
A.Manzoni ir daugelį kitų autorių bei režisierių sukurti savo kūrinius Como ežero 
fone. Čia filmuojami įvairūs filmai, savo vilas įsigijo žinomi žmonės, kaip Madona, 
G.Clooney, G.Versage, S.Stalone, R.Bransonas ir kt. Ypač malonu pasigrožėti 
nuostabiais vaizdais, žavingais miesteliais, vilomis iš ežero pusės plaukiant laivu. 
Po ekskursijos sugrįžimas į viešbutį. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje. 

5 diena. Milanas paroda XYLEXPO 2016 

Pusryčiai. Pervažiavimas į Milaną. Atvykus lankymasis parodoje. 

Po parodos išvykimas link Šveicarijos. Nakvynė viešbutyje pakeliui.  

6 diena. Dinkelsbiul, Vokietija 

Pusryčiai. Išvykimas į Vokietiją. Dienos metu sustojimas žaviame viduramžių 
miestelyje Dinkelsbiulh pietums. Tolimesnė kelionė per Vokietiją, Čekiją. Nakvynė 
viešbutyje Čekijoje.  

7 diena. Čekija, Lenkija  

Pusryčiai. Kelionė per Čekiją, Lenkiją. Vėlai vakare sugrįžimas į Lietuvą. 

Kelionės kaina: 490 EUR (esant grupėje ne mažiau, kaip 30 asmenų). 

Į kainą įskaičiuota: kelionė komfortabiliu autobusu, 6 nakvynės viešbučiuose su 
pusryčiais (dviviečiai kambariai su visais patogumais) pagal programą, kelių ir 
ekologijos mokesčiai, vadovo – vertėjo paslaugos. 

Už įėjimą į parodą, muziejus, pilis ir kitus mokamus objektus mokama vietoje. 

 

ŠVITĖ  turizmo agentūra 

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius, tel./faks. (8 5) 262 9000, mob. 370 610 40077. 
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