
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

2018 02 17 – šeštadienis 

 

18:30 Kauniečiai (ir kiti, kuriems patogiau atvykti į Kauną) turi būti jau susirinkę  Kauno pilies aikštelėje; 

19:00 Išvykstame iš Kauno (vėluojančių nelauksime, tad SVARBU BŪTI LAIKU ); 

20:30 Vilniečiai susirenka Sodų g. 14, prie stoties esančio viešbučio „Panorama“ (už 

Mc‘Donaldsrestorano); http://www.hotelpanorama.lt/; 

20:45 Išvažiuojame iš Vilniaus (vėluojančių nelauksime, tad SVARBU BŪTI LAIKU ). 

   

  

Vėluojančių nelauksime, tad SVARBU BŪTI LAIKU! 

 
 

 

 

 

 

Šeštadienis Sekmadienis Pirmadienis Antradienis Trečiadienis 

2018-02-17 
 

Išvykimo diena 

 

2018-02-18 
 

Praleidžiame 
devynias valandas 
Berlyne 

Žaidimai, 
zoologijos sodas, 
akvariumas, 
laisvas laikas 

2018-02-19 
 

Universitetų 
vizitai 

Laisvas laikas 
Viborge 

Nakvynė DANIA 
aukštojoje 
mokykloje 
Viborge 

2018-02-20 
 

Universitetų 
vizitai 

Išvykimas 
namo 

2018-02-21 
 

 
 
 
Grįžimo diena 

 

 

http://www.hotelpanorama.lt/


 

 

2018 02 18 – sekmadienis 
 

~11:00 Atvykstame į Berlyną prie Reichstago; 

12:00 Pažintis su Berlynu; Laisvas laikas 

21:00    Susitinkame prie autobuso, kur mus ankščiau išlaipino (prie Reichstago), ir išvykstame į Daniją. 

 

 

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

organizuotumą. 

• 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 20 € (Moksleiviams ir studentams su pažymėjimu 

15 €). Jei pirktumėt atskirai tik į vieną ar į kitą – 13 € (arba 10 €). 

• Taip pat galėsite pasirinkti papildomą ekskursiją autobusu po Berlyną, jos kaina – 10 €. 

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

suvenyrams. 

2018 02 19 – pirmadienis 
 

08:00-11:00     Atvykimas į Horsens miestą, ekskursija po VIA University College; 

11:00                Išvykimas į Herning miestą; 

12:30-15:30      Atvykimas į Herning miestą, ekskursija po Aarhus University (Campus Herning) ir TEKO 

Design + Business aukštąsias mokyklas (dalinsimės į dvi mažesnes grupes);            

15:30      Išvykimas į Viborg miestą; 

16:30     Atvykimas į Viborg miestą. Įsikūrimas; 

17:30-21:00      Skirstomės grupėmis – laisvas laikas Viborge; 

22.00                 Miegas. 

 

 

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


 

 

• Apsilankymų metu aukštosiose mokyklose gausite maitinimą 

• Nakvynei aukštojoje mokykloje turėkite miegmaišį 

 

2018 02 20 – antradienis 
 

07:00 Keliamės, prausiamės ir ruošiamės vizitams po universitetus; 

08:00-11:00 Vizitas Dania Academy – University of Applied Sciences (Viborg campus); 

11:00                Išvykstame į Sonderborg miestą;  

13:45-16:45     Apsilankymas University of Southern Denmark (jis bus orentuotas į Elektronikos  ir 

Mechatronikos programas) 

16:45                 Vykstame namo į Lietuvą. 

 

2018 02 21 – trečiadienis 
 

~14:00 Atvykstame į Vilnių, prie viešbučio “Panorama”; 

~15:30 Atvykstame į Kauną, prie Kauno pilies. 

1. PASAS ARBA ID KORTELĖ - kertant sieną reikės paso arba ID kortelės. 

 

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

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

nes kainos tikrai didesnės nei Lietuvoje. 

 

3. PINIGŲ (apie 50 €) – valiutą geriausia keisti Lietuvoje. Taip pat galite pasiimti kredito kortelę, su 

jomis irgi galima visur atsiskaityti. 

 

4. 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. 

 



 

5. Gražus/tvarkingi rūbai aukštųjų mokyklų vizitų metu. 

 

6. Miegmaišis – jis bus reikalingas nakvynei aukštojoje mokykloje Danijoje. Jeigu turite nedidelį čiužinį 

arba aerobikos kilimėlį – jį taip pat galite pasiimti. 

 

7. Nepamirškite, kad lauke vis dėlto žiema ☺ 

 

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

nepatogi.  

 

 

 


