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Keliones planuojame jau daugiau kaip 20 metų, o šie metai tik sustiprino 

mūsų tikėjimą kelionėmis. Tikime, kad vėl keliausime be apribojimų, o kol 

negalime plačiai keliauti patys - galime auginti jaunąją keliautojų kartą. 

Estravel kelionių ekspertų komanda, šių metų rudens moksleivių 

atostogų metu, organizuoja teminę dienos stovyklą Vilniuje.  

 

Trumpai apie Estravel dienos stovyklą 
 

Siekiame išmokyti jaunuosius keliautojus atsakingai, saugiai ir įdomiai 

planuoti keliones bei supažindinti su pačiais įvairiausiais kelionių būdais. 

Juk galimybių keliauti yra daug, reikia tik žinoti, kaip jomis pasinaudoti! 

 

Vieta: Vilnius 

Laikotarpis: 2020 spalio 26-30 d. 

Vaikų užimtumas: kasdien nuo 8 iki 18 val.* 

Dalyvių amžius: 8-14 m. vaikai 

Tėvelius prašome vaikus atvežti ir pasiimti: Estravel kelionių centro biure (Forum Palace patalpos, Konstitucijos pr. 

26, Vilnius) 

 
 PIRMADIENIS (10.26) ANTRADIENIS (10.27) TREČIADIENIS (10.28) KETVIRTADIENIS (10.29) PENKTADIENIS (10.30) 

8:00-9:30 Atvykimas į stovyklą, dienos planų aptarimas. 

9:30-10:00 Pasistiprinimas užkandžiais. 

10:00-12:30 

Susipažinimas su Estravel 

kelionių agentūra. 

Apsilankymas „Radisson 

Blu“ viešbutyje miesto 

centre 

Apsilankymas 

Geležinkelio stotyje, 

geležinkelio muziejuje. 

Ekskursija į Linkmenų 

fabriką, plaukimas Neries 

upe laivu. 

Ekskursija Vilniaus oro 

uoste. 

Žygis gamtoje po 

Pavilnių regioninį parką. 

12:30-13:30 
Pietūs „Radisson Blu“ Sky 

bare 

Pietūs geležinkelio 

stotyje. 
Pietūs miesto centre. Pietūs Vilniaus oro uoste. Pietūs gamtoje. 

13:30-15:00 
Hop on-Hop off turas po 

Vilniaus miestą 
Kelionė traukiniu Vilnius-

Trakai-Vilnius, šokolado 

muziejus, Galvės ežeras, 

Grįžimas į Estravel biurą. 

Apsilankymas Energetikos ir 

technijos muziejuje su 

edukacine veikla. 

Grįžimas į Estravel biurą. 

Apsilankymas ir 

edukacinė veikla 

Modernaus meno 

muziejuje. Grįžimas į Estravel biurą. 

Stovyklos 

apdovanojimai, savaitės 

aptarimas. 15:00-16:30 

Apsilankymas Vilniaus 

Turizmo informacijos 

centre. Dovanėlės. 

Orientacinis žaidimas 

Vilniuje.  

Pramogos iliuzijų 

muziejuje. 

Grįžimas į Estravel biurą. 

16:30-17:00 Grįžimas į Estravel biurą. 

17:00-18:00 Dienos aptarimas, pasidalinimas įspūdžiais. Kelionė namo. 

 

*Jeigu yra poreikis vaikus atvežti į stovyklą anksčiau, pavyzdžiui 7:40, informuokite apie tai Estravel kelionių 

konsultantus, suderinsime patogų laiką, kad vaikai saugiai galėtų laukti užsiėmimų pradžios kiek anksčiau.  

 

Koks šios stovyklos tikslas? Išmokyti jaunuosius keliautojus atsakingai, saugiai ir įdomiai planuoti keliones bei 

supažindinti su pačiais įvairiausiais kelionių būdais. Juk galimybių keliauti yra daug, reikia tik žinoti, kaip jomis 

pasinaudoti! 

 

 

 

 



 

 

 

Kuo vaikams naudinga ši Estravel dienos stovykla? 
 

Šios stovyklos metu vaikai daug laiko praleis gryname ore, aktyviai keliaus nuo vienos lankytinos vietos iki kitos, ras 

bendraminčių draugų ir, neabejojame, pamils keliones! Stovyklos užimtumas - intensyvus ir kokybiškas, todėl laiko 

nuobodžiauti tikrai nebus! Kiekvieną dieną su vaikais bus patyręs pedagogas ir patyręs Estravel kelionių ekspertas. 

 

• Mažieji keliautojai sužinos kas yra ir kaip veikia kelionių agentūros. 

• Per žaidimo principą vaikai išmoks tikslingai naudotis išmaniajame telefone esančiais žemėlapiais ir 

susiorientuoti mieste. 

• Jaunieji keliautojai lankysis viešbutyje ir iš viešbučio personalo sužinos kaip organizuojamas darbas 

viešbutyje. 

• Vaikai išbandys Hop-on Hop-off tipo ekskursijas autobusu. Tokiu įdomu būdu šiandien galima pažinti daugiau 

kaip  130 pasaulio miestų!  

• Vaikai išmoks nusipirkti traukinio bilietą ir orientuotis geležinkelio stotyje. 

• Stovyklos dalyviai susipažins suVilniaus, Trakų istorijomis ir tradicijomis. 

• Vaikai turės supratimą kaip vyksta kelionės laivais. 

• Vaikai kasdien lankys bent po 2 muziejus ar žymias vietas, kuriose jų lauks edukacijos, ekspertų pasakojamos 

istorijos.  

• Turės unikalią patirtį - ekskursija Vilniaus oro uosto teritorijoje. 

• Vaikai įgys tam tikrų “išgyvenimo” žinių žygyje gamtoje.  

• Mažieji sužinos kuo skiriasi skirtingi keliavimo būdai ir kada kokį verta rinktis planuojant savo keliones.  

 

Norite užregistruoti savo atžalas į stovyklą? Jau dabar skambinkite tel. nr. 85-212-5805 arba rašykite užklausą el. paštu 

sales@estravel.lt ir su Jumis netrukus susisieks Estravel kelionių konsultantai.  
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