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AHHA MOKSLO CENTRAS TARTU  
 

    

1 Diena. Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją. Vykstame į Estijos miestą Tartu, kuriame nuo 

2011 metų veikia didžiausias Baltijos šalyse mokslo centras AHHAA*. Tai vienas moderniausių muziejų pasaulyje. 

Vien įėjimas į šias patalpas užgniaužia kvapą ir priverčia prisiminti filmus apie ateitį. Muziejuje nėra bilietų, jie tiesiog 

nereikalingi. Kasoje sumokate už įėjimą, o darbuotojas nuskenuoja jūsų pirštų atspaudus. Prieinate prie įėjimo vartų ir 

specialiame aparate nuskenuojate savo pirštą – durys atidarytos. Sveiki atvykę į Mokslo pasaulį! Čia išbandysite 

veidrodžių labirintą, Miunhauzeno bokštą, nuotykių liftu nusileisite į žemės gelmes, pasivažinėsite dviračiu ant lyno, 

pakabinto kelių metrų aukštyje. Tai visiškai saugu ir leidžia suvokti, ką jaučia cirko akrobatai. Mokslo muziejaus 

pasididžiavimas – vienintelis Europoje sferinis planetariumas*, kurio projektorius  „Megastar-IIA“ (autorius Takayuki 

Ohiro, Japonija) įtrauktas į Gineso rekordų sąrašą. Šio įrenginio dėka pamatysite net mažiausias Paukščių Tako 

žvaigždes. Gamtos salėje stebėsite skruzdėlių gyvenimą tikrame skruzdėlyne, pasigrožėsite jūros gyvūnijos pasauliu. Po 

muziejaus keliaujame į Tartu senamiestį: Rotušės aikštė ir fontanas „Besibučiuojantys studentai”, Šv. Jono bažnyčia, 

Senoji observatorija,  Domo katedros griuvėsiai (XIII–XV a.), „Velnių” ir „Angelų” tiltai, paminklas Tartu universiteto 

įkūrėjui švedų karaliui Gustavui II Adolfui. Atvykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje. 

2 Diena. Pusryčiai. Išvykstame iš Tartu, keliaujame per Latviją. Atvykstame į Cėsių miestelį, kuris nuo senų laikų buvo 

svarbus latvių kultūros centras. Cėsių miesto simbolis – viduramžių pilies griuvėsiai, kurie kartu su parku sukuria 

romantišką aplinką. Pirmiausia aplankome Cėsių pilį – juk tai buvusi Livonijos valstybės sostinė latvių žemėje. Pilis – 

vienas pirmųjų mūrinių įtvirtinimų, kurią senojoje Latvijos teritorijoje pastatė (apie 1209 metus) Livonijos riteriai, 

vadovaujami kalavijuočių ordino magistro Venno fon Rorbaho. Įsimintinas pasivaikščiojimas po senąją viduramžių pilį. 

Vėliau apžiūrime Cėsių miestelį, kuris išlaikęs viduramžių dvasią, pasivaikštome po siauras miestelio gatveles. Laisvas 

laikas pietums. Vėlai vakare sugrįžtame į Lietuvą. 

 

Išvykimas: gruodžio 10 d. 7 val. nuo bažnyčios. Grįžimas: gruodžio 11 d. iki 21 val. 

 

Kelionės kaina: 109 EUR asmeniui gyvenant dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose. 

 

Į kainą įskaičiuota: kelionė autobusu; 1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais; grupės vadovo – gido paslaugos; 

 

Į kainą neįskaičiuota: medicininių išlaidų draudimas kelionės metu; bilietai į visus kelionės metu mokamus objektus; 

asmeninės išlaidos, išlaidos maistui ir kitos, nepaminėtos išlaidos. 

 

Pastabos: kelionės operatorius pasilieka teisę keisti lankomų objektų eiliškumą; lankomiems objektams turėti apie 

25 Eur; privalomi kelionei dokumentai – Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, galiojančios ne 

trumpiau kaip 3 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos; kelionės kaina paskaičiuota, kai keliauja ne mažiau 

44 žmonės. Nesusirinkus reikiamam žmonių skaičiui kelionė gali vykti perskaičiavus kainą.  
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