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Pamokos gamtos ir poilsio parke “GRADIALI ANYKŠČIAI”
poilsio paslaugų agento specialybės mokiniams
Poilsio paslaugų
agento
specialybės
mokiniai kartu su
mokytoju
Rimantu
Sereičiku
apsilankė
smagioje ir naudingoje išvykoje gamtos ir poilsio parke
„GRADIALI ANYKŠČIAI“ Klykūnuose. Ten įvyko
turizmo infrastruktūros ir poilsio paslaugų bei jų
organizavimo pamokos.
Kelionės pradžioje galėjome pasigrožėti nuostabia
Anykščių krašto gamta, kuri yra tinkama ilsėtis ir
pramogauti visais metų laikais. Tai nuostabūs miškai ir
didingas Rubikių ežeras. „GRADIALI ANYKŠČIAI“ –
naujai įkurtas gamtos ir poilsio parkas su pramogoms
skirta erdvia teritorija. Jis moderniai įrengtas ir laukiantis
svečių, norinčių ilsėtis, pramogauti, surengti asmeninę
šventę, organizuoti įmonių mokymus, seminarus ar
konferencijas.
Mus pasitiko vadovė Ieva Dunčė. Iš pradžių ji
papasakojo apie įmonės veiklą, supažindino su
aptarnaujančiu personalu. Buvome pakviesti į mini
ekskursiją. Aplankėme „Saulės vilą“. Čia siūloma apsistoti
šiuolaikiškai įrengtuose kambariuose. O pirmame aukšte
esantis restoranas kviečia papusryčiauti, pasimėgauti
gardžiais patiekalais pietų ar vakarienės metu, taip pat yra
rengiamos degustacijos.
Vos už keliolikos metrų – „Vėjo vila“, kur ramybę ir
poilsį suras tiek poros, tiek ir šeimos su vaikais. Mažieji
galės džiaugtis pramogomis žaidimų aikštelėje.
Šalia Rubikių ežero įrengta puiki dviaukštė „Ežero
vila“, kur svečių laukia moderniai ir šiuolaikiškai įrengti
kambariai bei šeimos apartamentai. Čia taip pat yra
laisvalaikio ir stalo žaidimų zona, o saulės voniomis ir
kraštovaizdžiu galima mėgautis patogioje lauko terasoje.
Aplinkui - nuostabus gamtovaizdis: svečius džiugina
paryčiais ir vakarėjant čiulbantys parko paukščiai, stebina
atklystantys žvėrys. Abejingų
nepalieka įspūdingas Rubikių
ežeras, džiuginantis žūklės
mėgėjus. Slėnyje yra įrengtas
pramogų ir poilsio parkas.
Poilsiautojams
siūloma
susipažinti
su
Anykščių
apylinkėmis
ir
jos
įžymybėmis bei aktyviai leisti
laisvalaikį.

Anykščiai turi pačią didžiausią Lietuvoje
aktyvaus turizmo zoną. Mokomosios ekskursijos
metu galėjome ne tik pamatyti, bet ir sužinoti daug
naudingos informacijos. Darbuotojai buvo labai
svetingi ir dėmesingi, išsamiai atsakė į visus mūsų
klausimus. Grįžome dėkingi už įdomias profesinio
mokymo pamokas su daugybe kuo geriausių
įspūdžių .

