NUO MOCARTO MIESTO IKI ADRIJOS JŪROS.
AUSTRIJA IR ITALIJA (DVIRAČIAIS)
6 dienos Austrijos ir Italijos dviračių trasose. Pasigardžiavimui – Venecija. Pradėsime Zalcburge, Alpių slėniais
leisimės į pajūrio lygumas ir pasieksime Adrijos jūros pakrantę, kurortinį miestą Grado.

Daugiau

LENGVAIS ŽINGSNIAIS PO PAVASARINĘ ŠKOTIJĄ
(PĖSČIOMIS)

12 dienų Škotijoje. Eisime Vakarų Aukštikalnių taku – West Highland Way. Kopsime į aukščiausią Jungtinės
karalystės kalną Ben Nevis. Lankysime Škotiškas pilis ir Skajaus salą (Isle of Skye).

Daugiau

ALANDŲ ARCHIPELAGAS. SUOMIJA (DVIRAČIAIS)

6 dienų kelionė dviračiais po Alandų archipelago salas Baltijos jūroje, Botnijos įlankoje tarp Suomijos ir
Švedijos. Lankysime Rusijos imperijos tvirtovės Bomarsund griuvėsius, viduramžių pilį Kastelholm, sostinę
Mariehamn

Daugiau

ŠVEICARIJA. EŽERŲ MARŠRUTAS (DVIRAČIAIS)

8 dienų kelionė dviračiais po Šveicariją „Ežerų maršrutu“. Pravažiuosime visą šalį iš rytų į vakarus. Kelionę
pradėsime Lichtenšteino kunigaikštystės sostinėje Vaduz ir užbaigsime kurortiniame mieste Montrė, prie
Ženevos (Lėmano) ežero.

Daugiau

VOKIETIJOS PAJŪRIS. EKSPEDICINĖ KELIONĖ
(DVIRAČIAIS)

7 dienų kelionė dviračiais Vokietijos pajūriu. Tai – tarptautinės dviračių trasos Eurovelo 10 „vokiškas gabalėlis“.
Šis maršrutas labai tinkamas gamtos mėgėjams – laukai, pušynai, ežerai, Riugeno bei Usedomo salos, uolos,
jūra, palūdimiai.

Daugiau

PASLAPTINGOJI ISLANDIJA (PĖSČIOMIS)

12 dienų ugnies ir ledo žemėje. Apkeliausime didžiąją salos dalį. Šiaurinė, rytinė, pietinė pakrantės, centrinė
vulkaninė dykuma. Beveik kasdien žygiai pėsčiomis, daug įvairaus pobūdžio pėsčiųjų trasų, įvairių patirčių ir
kerinčių Islandijos gamtos vaizdų.

Daugiau

ŠVEDIJOS LAPLANDIJA. KARALIŠKAS TAKAS
(PĖSČIOMIS)

6 dienų žygis pėsčiomis Švedijos Laplandijoje, šiaurine „Karališko tako“ (švediškai „Kungsleden“) dalimi.
Pėsčiųjų trasa populiari ne tik Švedijoje, sutiksime daug keliautojų iš viso pasaulio. Taiga ir tundra, kalnai ir
ežerai… Ir jokio mobilaus ryšio ar interneto…

Daugiau

GOTLANDO SALOS BURTAI. ŠVEDIJA (DVIRAČIAIS)

7 dienų kelionė dviračiais po Gotlando salą. Iš sostinės Visby išvyksime į šiaurę ir po savaitės grįšime atgal iš

pietų. Keliausime aplink salą ir, kaišiodami smalsią nosį šen bei ten, pabandysime susilieti su gamta, pažinti
šiek tiek istorijos.

Daugiau

ŠIAURINĖ SUOMIJA IR NORVEGIJA (PĖSČIOMIS)

11 dienų Laplandijos platybėse. Apkeliausime šiaurinę Suomiją ir Norvegiją. Bus daug daug gamtos…
Žygiuosime po taigą ir tundrą – kalnus, miškus ir pelkes. Stebėsime šiaurinius elnius. Pasieksime Nordkapp.

Daugiau

ARMĖNIJA. TIKRA, NEPAGRAŽINTA (PĖSČIOMIS)

12 dienų pažygiavimai po Armėnijos kalnelius ir slėnius. Geghamos kalnagūbris su viršūne Azhdahak – 3597 m.
Žygiai vidurio ir pietinėje Armėnijoje. Kelionės pabaigai – Aragac pietinė viršukalnė – 3879 m.

Daugiau

GRAIKIJA. ZAGOROHORIA, OLYMPUS, PELION
(EKSPEDICINĖ KELIONĖ PĖSČIOMIS)

10 dienų pažintis su Graikija. Žygiuosime Zagoria (Zagorohoria) regione, Vikos – Aoos nacionaliniame parke,
šturmuosime Olimpą – Mytikas (2917 m). Pabaigai atsikvėpsime „kentaurų rojuje“ – Peliono pusiasalyje.

Daugiau

