
Ligūrijos pakrantės pažinimas šiaurietišku žingsniu 

 

Jau tradiciškai  pavasarį kviečiame pažinti Ligūrijos pakrantę su profesionalia šiaurietiško ėjimo trenere Irena 

Gudiškiene.  

Kelionės data: 2019 04  06 – 13 d.  

Balandis tinkamiausias laikas mėgautis Italijos rivjera žingsniuojant.  

Programa jau patikrinta ir puikiai įvertinta  

    

Kelionės programoje Jūsų laukia : 

 Susipažinimas su 5 žemėmis (Chinque Terre) šiaurietišku žingsniu.  Chinque Terre – tai vienas paskui 

kitą išsidėstę penki viduramžius menantys žvejų kaimai – Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazzos 

ir Monterosso, formuojantys vieną gražiausių Italijos kampelių. Kiekvienas iš penkių uolose tarsi 

išskaptuotų kaimelių – originalus ir nepakartojamas. Juos pasiekti galima traukiniais, laivais arba 

žingsniuojant. 

 Šiaurietiško ėjimo įgūdžių tobulinimas ir mėgavimasis žingsniavimu (apie 10-12 km kasdien) po Italijos 

Rivjerą. 

 Rytinė mankšta. 

 Vakariniai pokalbiai sveikos gyvensenos temomis. 

 Vynų degustacija. Pažintis su Ligūrijos pakrantės virtuve. 

http://8zingsniai.lt/apie/
http://8zingsniai.lt/apie/


 Apgyvendinimas autentiškuose 3* apartamentuose Sestri Levante miestelyje.  Gyvename dviviečiuose 

kambariuose dviejų arba trijų miegamųjų apartamentuose Sestri Levante miestelyje. Iki jūros ir centro 

apie 1500 m. Iki artimiausios parduotuvės, restorano – 500 m. Apartamentai yra ramioje vietoje, 

apsupti gražaus sodo ir pušyno, alyvuogių giraitės, kaip tikrame Italijos kaime. Patikrinti, su  virtuvės 

įranga, kur gaminsime sveikus pusryčius ir bendras vakarienes.  Iš šeimininkų galima nusipirkti bio 

produktų. 

Kelionės kaina 737 Eur 

Kelionės kaina šiaurietiškojo ėjimo klubo “8 Žingsniai” nariams – 707 eur 

Užsakymo metu mokamas 200 Eur avansas iki 2019 sausio 15 d. Galutinis atsiskaitymas iki 2018 kovo 1 d. 

Vietų skaičius – 12 

Į kainą įskaičiuota: 

 Skrydis  Vilnius – Milanas (Bergamo) – Vilnius 

 Registruotas bagažas 10 kg + maža rankinė į saloną 

 Šiaurietiškų lazdų gabenimas 

 Pervežimai iš/į oro uostą 

 Pažintinė  programa su profesionalia šiaurietiško ėjimo intruktore, sporto trenere Irena Gudiškiene 

 Transportas (traukiniai, laivai) pagal programą 

 Nacionalinio Chinque Terre parko  bilietas 

 7 nakvynės jaukiuose apartamentuose 

 Vyno degustacija 

Į kainą neįskaičiuota: 

 Asmeninės išlaidos 

 Maitinimas ( sveiką maistą gaminsime bendrai jaukiose apartamentų virtuvėse ) 

 Didelis registruotas bagažas (20 kg. apie 33 eur/ į vieną pusę) 

 Galutinis apartamento valymas (18 eur/ asmeniui) 

 Medicininių išlaidų draudimas 

N.B. Renkama tik patyrusių žingsniuotojų  grupė (iki 12 asmenų). 

Detali kelionės programa bus pateikta iki 2019 sausio 31 d. 

Registracija kelionei Laura 8-659-86989 arba labas@kelioniufejos.lt  

Pasiteiravimui apie kelionę, žygius ar šiaurietiškąjį ėjimą Irena 8-615-59800 arba irena@8zingsniai.lt  
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