1 MARŠRUTAS
UKMERGĖS DVARŲ ŽIEDAS
UŽDUOTYS:

(atsakymus surašykite ant popieriaus lapo)

1.

Ukmergėje Jūsų laukia transportas, kuris Jus nuveš iki lankomų objektų. Tačiau iki Ukmergės teks atvykti
patiems. Suplanuokite kelionę autobusu/-ais iki Ukmergės. Beje, kokiu būdu įsigysite autobuso bilietus?

2. Nukeliaukite į svetainę www.pamatykLietuvoje.lt. Susiraskite „Ukmergės dvarų žiedo“ maršrutą. Kokie
dvarai jį sudaro?
3.

Patikrinkite, ar visus dvarus galima aplankyti nemokamai. Galbūt patekti į kažkurį iš jų reikalingas bilietas?

4. Vienas iš maršruto dvarų garsėja savo festivaliu – Smetoninėmis. Jei norėtumėte aplankyti šį renginį, kada
turėtumėte planuoti kelionę? Kas tai per renginys? Kokiame tinklapyje rasti daugiau informacijos apie
festivalį?
5.

Vienas iš dvarų turi savo internetinę svetainę. Nukeliaukite į ją ir pasidomėkite, kiek kainuoja ekskursija po
dvaro teritoriją vienam asmeniui?

6.

Metas planuoti kelionę namo. Kaip grįšite iš Ukmergės atgal į savo miestą/miestelį?

2 MARŠRUTAS
TOP 5 LANKYTINOS VIETOS KELMĖS RAJONE
UŽDUOTYS:

(atsakymus surašykite ant popieriaus lapo)

1.

Kelmėje Jūsų laukia transportas, kuris Jus nuveš iki lankomų objektų. Tačiau iki Kelmės teks atvykti
patiems. Suplanuokite kelionę autobusu/-ais iki Kelmės. Beje, kokiu būdu įsigysite autobuso bilietus?

2. Nukeliaukite į svetainę www.pamatykLietuvoje.lt Susiraskite maršrutą „TOP 5 lankytinos vietos Kelmės
rajone, kurias būtina aplankyti“. Kokie objektai jį sudaro?
3.

Ar visi objektai galimi aplankyti nemokamai? Kuriam iš jų reikalinga įsigyti bilietą?

4. Nukeliaukite į siūlomo aplankyti muziejaus internetinę svetainę ir išsirinkite edukacinę programą. Kokia jos
kaina visai grupei?
5.

Prie visų maršruto objektų rasite mygtuką su nuoroda „VYKTI“. Spustelkite šį mygtuką Tytuvėnų objekte.
Išvardinkite, kur galima pernakvoti, svečiuojantis šiame miestelyje?

6.

Metas planuoti kelionę namo. Kaip grįšite iš Kelmės atgal į savo miestą/miestelį?

3 MARŠRUTAS
PAŽINTIS SU ŠILALĖS KRAŠTU
UŽDUOTYS:

(atsakymus surašykite ant popieriaus lapo)

1.

Šilalėje Jūsų laukia transportas, kuris Jus nuveš iki lankomų objektų. Tačiau iki Šilalės teks atvykti patiems.
Suplanuokite kelionę autobusu/-ais iki Šilalės. Beje, kokiu būdu įsigysite autobuso bilietus?

2. Nuvykus į Šilalės miestą, prieš ekskursiją rekomenduojame pasistiprinti. Kurioje maitinimo įstaigoje
planuosite pietus? Ar internete galima surasti šios įstaigos meniu?
3.

Nukeliaukite į svetainę www.pamatykLietuvoje.lt Susiraskite maršrutą „Pažintis su Šilalės kraštu“. Kokie
objektai jį sudaro?

4. Ar visi objektai galimi aplankyti nemokamai? Kuriam iš jų reikalinga įsigyti bilietą?
5.

Šilalės – patriotų miesto aprašyme atrasite aktyvią nuorodą. Spustelkite ją. Pasitikslinkite, koks Šilalės
turizmo informacijos centro darbo laikas?

6.

Metas planuoti kelionę namo. Kaip grįšite iš Šilalės atgal į savo miestą/miestelį?

4 MARŠRUTAS
MILŽINŲ PAUNKSMĖ
UŽDUOTYS:

(atsakymus surašykite ant popieriaus lapo)

1.

Kaune Jūsų laukia transportas, kuris Jus nuveš iki lankomų objektų. Tačiau iki Kauno teks atvykti patiems.
Suplanuokite kelionę autobusu/-ais iki Kauno. Beje, kokiu būdu įsigysite autobuso bilietus?

2. Nukeliaukite į svetainę www.pamatykLietuvoje.lt Susiraskite maršrutą „Milžinų paunksmė“. Kokie objektai jį
sudaro?
3.

Spustelėjus ant siūlomo aplankyti lankytojų centro, surasite jo elektroninės svetainės adresą ir aplankykite
svetainę. Pasidomėkite, kiek kainuoja vienkartinis regioninio parko lankytojo bilietas? Ar galima jį įsigyti
internetu?

4. Spustelkite ant aktyvios nuorodos Dubravos arboretumas. Pažvelkite į papildomos informacijos laukelį. Ką
reikėtų padaryti, norint pamatyti pušynų kolekciją?
5.

„Google“ paieškos sistemoje patikrinkite, galbūt į Arlaviškio kadagių slėnį galima nuplaukti laivu? Jei taip –
kokia kelionės kaina asmeniui?

6.

Metas planuoti kelionę namo. Kaip grįšite iš Kauno atgal į savo miestą/miestelį?

5 MARŠRUTAS
ODISĖJA PO PILIS IR PILIAKALNIUS
UŽDUOTYS:

(atsakymus surašykite ant popieriaus lapo)

1.

Vilniuje Jūsų laukia transportas, kuris Jus nuveš iki lankomų objektų. Tačiau iki Vilniaus teks atvykti
patiems. Suplanuokite kelionę autobusu/-ais iki sostinės. Beje, kokiu būdu įsigysite autobuso bilietus?

2. Nukeliaukite į svetainę www.pamatykLietuvoje.lt Susiraskite maršrutą „Odisėja po pilis ir piliakalnius“. Kokie
objektai jį sudaro?
3.

Ar visi objektai galimi aplankyti nemokamai? Kuriam iš jų reikalinga įsigyti bilietą?

4. Dalį maršruto objektų Jums reikės aplankyti Trakuose. Pasinaudokite interneto paieškos sistema ir
pasidomėkite, kokią išlaidų sumą turite nusimatyti transporto priemonės parkavimo mokesčiui, jei
Trakuose ketinate pasisvečiuoti 3 valandas.
5.

Nukeliaukite į svetainę www.trakai-visit.lt Spustelėję ant nuorodos „Lankytinos vietos“ rasite audiogido
programėlės pasiūlymą. Ši programėlė labai palengvintų Jūsų kelionę. Pamėginkite ją atsisiųsti ir įsidiegti.
Neturite galimybės? Tuomet papasakokite, kas tai per programėlė.

6.

Metas planuoti kelionę namo. Kaip grįšite iš Vilniaus atgal į savo miestą/miestelį?

