
 

 
 
 
Kastu kelionė į Daniją 

 2010 vasario 13 – 18 dienomis 



 

Kelionės grafikas 

 

Šeštadienis Sekmadienis Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis 

2010-02-13 
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2010-02-14 
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Akvariumas, 
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laisvas laikas 

2010-02-15 
 
Koledžų ir 
universitetų 
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Aarhus miesto 
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einam prie 
jūros, žaidimai, 
linksmybės, 
laisvas laikas, 
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2010-02-17 

Tropikų 
parkas 
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2010-02-18 

Grįžimo diena 
 
 
Kaunas 

Vilnius 
 
 

 



 

2010 02 13 – Šeštadienis 
 

18:00 Vilniečiai susirenka Sodų g. 14, prie stoties „Panorama“  viešbučio. (už McDonald restorano); 

http://www.hotelpanorama.lt/ 

18:30 Išvykstame iš Vilniaus (vėluojančių nelauksime, tad SVARBU BŪTI LAIKU ); 

19:50 Atvykstame į Kauno pilies aikštelę (iki tol visi Kauniečiai ir kiti, kuriems patogiau atvykt į 

Kauną turi buti jau susirinkę); 

20:10 Išvažiuojame iš Kauno (vėluojančių nelauksime, tad SVARBU BŪTI LAIKU ). 

 

Vėluojančių nelauksime, tad svarbu būti laiku (kaip rasti Sodų g. 14 – žemėlapyje dokumento gale). 

http://www.hotelpanorama.lt/


 

2010 02 14 – Sekmadienis 
 

~12:00 Atvykstame į Berlyną; 

12:00 Pažintis su Berlynu 

17:00 Visi susitinka sutartoje vietoje, keliaujame bendrai pavalgyti arba turime laisvo laiko; 

19:30 Laisvas laikas arba ekskursija į Reichstagą; 

~21:30 Susitinkame prie autobuso, ten kur mus ankščiau išlaipino, ir išvykstame į Daniją. 

 

 Kai atvyksime į Berlyną, pasiskirstysime grupėmis, tokiu būdu padidinsime saugumą bei 

organizuotumą, nes kiekvieną grupę koordinuos atsakingas žmogus.  

 Yra galimybė aplankyti Berlyno Zoologijos sodą - http://www.zoo-berlin.de/  ir akvariumą- 

http://www.aquarium-berlin.de/ 

 Įėjimas į Zoologijos sodą ir akvariumą kainuoja 18 € (Moksleiviams ir studentmams su pažymėjimu 

14€) jei pirktumėt atskirai tik į vieną ar į kitą – 12 €. (arba 9€) 

 Taip pat galėsite pasirinkti papildomą ekskursiją autobusu po Berlyną, jos kaina – 8 €. 

 Berlyne už maistą esate atsakingi patys, tad reikėtų turėti apie 20 € jų turėtu pakakti ir maistui ir 

suvenyrams. 

 

 

http://www.zoo-berlin.de/
http://www.aquarium-berlin.de/


 

 

2010 02 15 – Pirmadienis 
 

Koledžai gali priimti žmones tik mažesnėmis grupelėmis, tad skirstysimės į  3 grupes. 

08:00 Atvykimas į Aarhusą, 1 grupė eina į Business Academy Aarhus (Green Academy) 

08:10 Išvykimas į Herningo miestą 

09:30 2- oji grupė eina į Aarhus University - Institute of Business and Technology (AU-IBT). 

09:30 3-oji grupė eina į TEKO dizaino koledžą. 

 

14:00 Autobusas  paima iš Herningo dvi grupes iš TEKO ir AU-IBT; 

15:20 Autobusas grįžta į Arhusą ir centre susitinkam su 1 grupe, kuri viešuoju transportu pati ten 

nukeliauja. Laisvas laikas Aarhuso miesto centre. 

18:00 Autobusas mus nuveža į Green Academy, kuriame nakvosime.  

18:30  Einame prie jūros, vyksta komandos formavimo žaidimai; 

21:00 Vakarėlis; 

24:00  Vakarėlio pabaiga, einame miegoti. 

 

 Koledžų vizitų metu gausite pusryčius ir pietus ; 

 Kiekvienas žmogus iš viso galės pamatyt 2 skirtingas mokymo įstaigas. Iš jų bent veiną iš 

pageidautų. Tiksliai  kokias – pasiskirstysime autobuse prieš pradedant vizitus; 

 Butinai Prireiks miegmaišių! Green Academy miegosime sporto salėje, ten bus minkšti čiužiniai. 

 Paimkite audio CD su muzika, kad galėtume ten pasiklausyti muzikos 

 

 



 

 

2010 02 16 – Antradienis 
 

7:30  Keliamės, prausiamės ir ruošiamės vizitams po koledžus; 

8:40 -12:30 1-oji grupė ekskursija po Business Academy Aarhus (Aarhus Technical College); 

09:00 – 13.00 2-ioji grupė ekskursija po Business Academy Aarhus(Aarhus Business College);  

09:10  3- oji grupė važiuoja į Horsenso miestą 

10:45 – 14:00 3- oji grupė atvyksta į Horsensą, pradeda ekskursiją po VIA University College; 

Autobusas 3gr.  laukia Horsense ir paskui veža į Aarhuso miesto centrą, kur 

susitinka su 1 ir 2 grupe. Turim laisvo laiko miesto centre. 

 

17:00 Visoms grupėms baigiasi laisvas laikas. Visi susitinka prie Aarhus geležinkelio stoties, kur 

mūsų jau lauks autobusas 

17:10 Autobusas išvyksta nuo Aarhus geležinkelio stoties link Berlyno tropikų parko. NEVELUOTI! 



 

 

2010 02 17 – Trečiadienis 
 

01:00 Atvykstame į „Tropical Island“ vandens parką, miegame; 

09:00  Vandens parke atsidaro pramogos, pramogaujam  

15:00  Išvykstame į Lietuvą. 

 

 Bilietas į Tropikų parką iskaičiuotas į kelionės kainą 

 Svarbu pasiimti maudymosi reikmenis! 

 Daugiau informacijos apie „Tropical Island“ - http://www.tropical-islands.de/en/visitors.html ; 

 Dažniausiai užduodami klausimai: http://www.tropical-islands.de/en/visitors/visitor-

information/frequently-asked-questions.html. 

 Pavalgyti tropikų parke galima nuo 9€. 

 

 

2010 02 18 – Ketvirtadienis 
 

~10:00 Atvykstame į Vilnių, prie “Panorama” viežbučio. 

~11:20 Atvykstame į Kauną, prie Kauno pilies; 

 

http://www.tropical-islands.de/en/visitors.html
http://www.tropical-islands.de/en/visitors/visitor-information/frequently-asked-questions.html
http://www.tropical-islands.de/en/visitors/visitor-information/frequently-asked-questions.html


 

 

Kelionėje svarbu turėti: 

1. MIEGMAIŠĮ – miegosime Green Academy sporto salėje MIEGMAIŠIAI yra BŪTINI; Sporto 

salėje yra 3 dušai ir tualetai, minkšti čiužiniai. 

 

2. MAUDYMOSI PRIEMONĖS – vandens parke tikrai prireiks ; 

 

 

3. MAISTO – pasiimti maisto, nes  kol važiuosime autobusu maistu turėsite pasirūpinti patys. Kol 

lankysimės koledžuose, maistu bus pasirūpinta, o visą kitą laiką yra pravartu turėti savo 

maisto, nes kainos tikrai didesnės nei Lietuvoje (pigiausios vakarienės kaina apie 30 Lt); 

 

4. PINIGŲ (apie 40 € ir apie 100 Danijos kronų) – valiutą geriausia keisti Lietuvoje. Pakaks turėti 

ir vien eurų,  bet patariame nusipirkti ir Danijos kronų. Danijoje galima atsiskaityti ir 

kronomis, ir eurais,  tačiau grąža visada išmokama kronomis (kursas nelabai palankus). Taip 

pat galite pasiimti kredito kortelę, su jomis irgi galima visur atsiskaityti. 

 

 

5. PASAS IR TĖVŲ SUTIKIMAS – kertant Lietuvos sieną reikės paso ar ID kortelės, tiems, kurie 

yra jaunesni nei  18m. reikės tėvų sutikimo keliauti vienam. 

 

6. ROAMINGAS – Visi kas turite galimybę įsijunkite sau Roamingą, kad galėtumėte kalbėti 

mobiliaisiais telefonais užsienyje. Tikrai patariame turėti, nes tokiu atveju tiesiog bus galima  

jums skambinti. 

 

7. Gražus rūbai aukštųjų mokyklų vizitų metu. 

 

8. Nepamirškite, kad lauke vis dėlto žiema  

SVARBU: pasiimkite kuo mažiau daiktų, tik būtiniausius! Jei visi pasiimsime daug daiktų, kelionė taps 

nepatogi.  

Ekskursijoje dalyvaus  45 žmonės. 

***ATSPAUSDINKITE ŠIUOS LAPUS, KAD  VISADA TURĖTUMĖTE KELIONĖS PLANĄ*** 

 

Atsakingi žmonės: 

Karolis Malinauskas 

Kastu konsultantas, kelionės koordinatorius 

karolis@kastu.lt  

(+370) 615 11849 



 

Dovydas Čeilutka 

Kastu konsultantas, kelionės koordinatorius 

dovydas@kastu.lt  

(+370) 622 65562 

 

 

Kaip rasti Sodų 14? 

 


