PAVASARIS 2021

Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

MIELI ODONTOLOGAI,
Nežiūrint visų iššūkių, pavasaris jau vėl čia,
kviečia atitrūkti nuo darbų ir pasidžiaugti
saule bei grįžtančia šiluma.
Unidentas sveikina Jus su pavasariu,
išlikdamas visada šalia, pasiruošęs padėti
ir palengvinti kasdienį Jūsų darbą.

ŠIAME LEIDINYJE:
• YPATINGI PAVASARINIAI PASIŪLYMAI IR VELYKINĖS
DOVANOS – TIK UNIDENTE
• TOKUYAMA (JAPONIJA) KOMPOZITAI ESTELITE,
OMNICHROMA – JŪSŲ PATOGIAM IR KOKYBIŠKAM DARBUI
• GNATUS (BRAZILIJA) ODONTOLOGIJOS ĮRANGA – PUIKUS KOKYBĖS
IR KAINOS SANTYKIS
• UNI AKADEMIJA – PROFESINIO TOBULĖJIMO RENGINIAI
ODONTOLOGAMS, EDUKACINĖS KELIONĖS Į TARPTAUTINES PARODAS
IR KONGRESUS
• LIPOSOMINIS VITAMINAS C – JŪSŲ SVEIKATAI IR GROŽIUI
• GAMINTOJŲ INFORMACIJA IR PASIŪLYMAI (GC, DENTSPLY SIRONA,
NTI, COLTENE, 3M)
Tel.: 85 2 734491, dental@unidentas.lt, www.unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

OMNICHROMA – tai vieno atspalvio kompozitas tinkantis
visų spalvų nuo A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms!
• Išskirtinis atspalvio atitikimas dėka naujos „Smart Chromatic
Technology“ technologijos, sukurtos Tokuyama mokslininkų, kuri
visiškai keičia atspalvių pritaikymo procedūrą, plombuojant dantis
kompozitais.
• Ypatingai geros poliravimo savybės
• Puikios fizinės-mechaninės savybės
• Nelimpa prie instrumentų
• Pakankamas modeliavimo laikas
• Balta opakinė spalva iki sukietinimo suteikia puikų
matomumą modeliuojant

Kaina

6500 €

OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER
švirkštas (4 g)
Kaina: 65,00 Eur

Kaina

6500 €

• Minkšta kreminė konsistencija – puiki adaptacija prie sienelių
• Sudėtyje nėra Bis-GMA – sumažinta alergijų rizika
• Spalvos stabilumas
• Labai greitas darbas, paprastas administravimas:
tik vieno atspalvio kompozitas, tinkantis visiems
atvejams ir vienas papildomas komponentas „blokeris“
ypatingiems atvejams (intensyvios diskoloracijos,
metaliniai elementai, etc.)

OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER
kapsulės (20 x 0.2 g)
Kaina: 65,00 Eur

TOKUYAMA produktų pasirinkimas Unidente
ESTELITE ASTERIA

BOND FORCE II

SHIELD FORCE PLUS

• Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta
2 sluoksnių koncepcija.
• Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik
7 “Body” ir 5 emalio spalvos apima visą dantų
spalvų skalę!
• Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš
ir po polimerizacijos
• Ypatingai mažai traukiasi (1,3%)
• Lengva dirbti. Nelimpanti ir skulptūriška, ilgas
darbo laikas (90sek., kai aplinkos šviesa
10 000lux).
• Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus
skaidrumas, ilgalaikis blizgesys.

7-os kartos vienkomponentė, savaime
besiėsdinanti, fluoridus išskirianti surišimo
sistema

Savaime susirišantis, šviesa
kietinamas nujautrintojas skirtas
greitam, efektyviam ir ilgalaikiam
hiperjautraus dentino gydymui.

Kaina

6000 €

Kaina

10100€

BOND FORCE II
Kaina: 101,00 Eur

ESTELITE ASTERIA
švirkštas (4 g)
Kaina: 60,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom
prašomekreiptis
kreiptisį Unidento
į Unidentovadybininkus
vadybininkustel.:
tel.:85
852734491,
2734491,dental@unidentas.lt
dental@unidentas.lt

Kaina

6400 €

SHIELD FORCE PLUS
Kaina: 64,00 Eur

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

VELYKINĖS DOVANOS IŠ

Perkant GC medžiagų
už 200,00 Eur, - DOVANA

dviejų dalių pietų dėžutė HIMEJI su individualiais dangteliais
ir bambuko dangteliu, kurį galima panaudoti kap pjaustymo
lentelę, dydis 19,5 x 11,6 x 11 cm., pagaminta ir 50 proc. ryžių plaušo
ir 50 proc. plastiko be BPA, tinkama plauti indaplovėje ir šildyti
mikrobangėje, išskyrus bambukinę dalį.
***dovanų kiekis ribotas

Žalesnis pasirinkimas
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

100 metų!

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

NTI PRODUKTAI – AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS STANDARTAS
YPAČ REKOMENDUOJAME!
Kaina nuo

370 €

DEIMANTINĖS TARPDANČIŲ APDAILOS JUOSTELĖS
• Įvairių grubumų – Super Fine (geltonos), Fine (raudonos) ir Coarse (mėlynos)
• Perforuotos ir neperforuotos,
• Su pjūkliniu kraštu arba be jo
• Siauros 2,5mm ir plačios 4mm

Kaina nuo 3,70 Eur

Kaina

090 €
Kaina

250 €

Kaina nuo

190 €

TRIJŲ KIETUMŲ PROPHYLAX3 POLYRAI IR ŠEPETĖLIAI
PROFESIONALIAI BURNOS HIGIENAI
• Naudojami su profilaktinėmis pastomis
• Kieti – geltoni, vidutiniai – balti, minkšti - rausvi
• Vienkartiniai

Polyro kaina 0,90 Eur
Šepetėlio kaina 2,50 Eur

IŠSKIRTIĖS KOKYBĖS VOKIŠKI DEIMANTINIAI GRĄŽTAI
• Tik iš natūralių deimantų – išlaiko aštrumą, visos dalelės vienodo dydžio
• „Unimatrix“ technologija – tolygi darbinio paviršiaus deimantų danga užtikrina
savaiminį išsivalymą, apsaugo nuo perkaitimo
• Ilgas tarnavimo laikas – galima atlikti 20-25 preparacijas,
sterilizuoti daug kartų
• Kokybiškai centruotas, užapvalintu galu (lengviau įdėti į antgalį)
specialaus metalo kotelis
• Standartiniai ir specialios paskirties

Kaina nuo 1,90 Eur

Kaina

315 €

YPATINGAI AŠTRŪS MULTIFUNKCINIAI PJOVIMO GRĄŽTAI SKIRTI
VAINIKĖLIŲ NUPJOVIMUI, UŽPILDO IŠĖMIMUI IR KULČIŲ PREPARAVIMUI
• Pagaminti iš vientiso lydinio - tai užtikrina grąžto stabilumą ir sumažina lūžio galimybę
• Speciali grąžto ašmenų geometrija sukuria ypatingai didelę pjovimo galią
• Tinka visų tipų lydiniams, amalgamai ir kompozitams
• H31MF-010, H31RMF-010 ir H31RMF-012

Kaina 3,15 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

OPTIM 1
Valo ir dezinfekuoja
1 minutė kontaktinio laiko

Kaina

1350 €

• Pakuotėje 160 dezinfekcinių servetėlių
• Valo ir dezinfekuoja, pakankama 1 minutės kontaktinio laiko
• Švelnios, netoksišos, nedirgina akių, odos, kvėpavimo takų
• Tinka įvairiems kietiems, neporėtiems paviršiams bei medžiagoms
• Aktyvi medžiaga – vandenilio peroksidas, kuris skyla į vandenį bei deguonį,
draugiškus apinkai
• Išbandytas ir patvirtintas, kaip tinkamas daugumos odontologinių kėdžių
apmušalų valymui
• OPTIM 1 dezinfekcinės servetėlės efektyviai veikia net prieš sunkiai
sunaikinamus patogenus, įskaitant COVID-19 (koronavisusas)

Kaina 15,00 Eur
NUOLAIDA -10%, kaina 13,50 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

GNATUS S500 (BRAZILIJA)
PACIENTO KĖDĖ:

• Elektromechaninė paciento kėdė, valdoma instrumentų
valdymo sistema ir pedalu;

• Automatinis grįžimas į išlaipinimo padėtį;
• Trys programuojamos padėtys;
• Avarinis kėdės nusileidimas;
• Dviguba galvos atlošo padėtis;
• Nulenkiami porankiai kairėje ir dešinėje pusėje;
• Lygus apmušalas. Galimos spalvos – dangaus mėlyna (Sky blue);
tamsiai mėlyna (Navy blue);
tamsiai žalia (Dark green).

bordo/ruda tamsi (Desert rose),

VANDENS ĮRENGINYS „SYNCRUS“:

INSTRUMENTŲ VALDYMO SISTEMA:

• 5 darbo vietų paguldomi instrumentai:
• Oro ir vandens švirkštas;
• 2 vietos turbininiams antgaliams „Midwest“

su vandens srove ir apšvietimu;
• 1 vieta elektriniam mikrovarikliui su vandens
srove ir apšvietimu;
• Ultragarsinis antgalis „Satelec“;
• Valdymo pultelis su negatoskopu.

• Trys terminalai;
• Vakuuminė pompa (Italija);
• Papildoma jungtis vakuuminei pompai.

TRIJŲ DIODŲ DENTALINIS ŠVIESTUVAS „SIRIUS G8“:

• Bekontaktis įjungimas/išjungimas;
• Nuimamos ir autoklavuojamos rankenos;
• Reguliuojamas šviesos intensyvumas (30,000; 20,000 ir 10,000 LUX).

SPJAUDYKLĖ:

ANTGALIAI:

• Turbininis antgalis „Cobra Ultra
Vision“ su vandeniu, šviesa ir
ultra šviesa NAUJIENA! ;
• Kampinis antgalis „Gnatus“
su vandeniu.

• Artumo jutiklis vandeniui;
• Lengvai nuimama spjaudyklės talpa;
• Spjaudyklę galima pasukti 60° kampu.

ODONTOLOGO KĖDUTĖ S3.

• Galimos spalvos - dangaus mėlyna

(Sky blue); tamsiai mėlyna (Navy
blue); bordo/ruda tamsi (Desert rose),
tamsiai žalia (Dark green).

GARANTIJA: • Odontologinei įrangai 2 metai • Antgaliai 1 metai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Papildas sveikatai ir grožiui –
liposominis vitaminas C (1000 mg)
98% absorbcija į kraujo apykaitos sistemą
Intraveninis poveikis naudojant “per os“ (Dr. Thomas E. Levy)

• Palaiko imuninės sistemos funkcionavimą
• Skatina kolageno formavimąsi bei pagerina jo poveikį odai,
kraujagyslėms, kaulams, kremzlėms, dantenoms ir dantims
• Palaiko normalų nervų sistemos funkcionavimą

• Padeda sumažinti nuovargio pojūtį
• Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso
• Nedirgina skrandžio vartojant net didelėmis dozėmis

Geriausias būdas padidinti natūralią kolageno gamybą
bei sumažinti ankstyvus senėjimo požymius
• Efektyviai įdrėkinama oda, sumažėja raukšlių bei padidėja odos elastingumas vos per 4 savaites*
• Odos elastingumas padidėja 60,8% per 12 savaičių ir 61,4% per 16 savaičių, vartojant 3 maišelius per dieną*
* Nepriklausomas dvigubai aklas placebu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, Prinstono vartotojų tyrimų centras (JK)

Pakuotės KAINA 47.00 Eur
(Perkant 3 pakuotes ir daugiau - pakuotės kaina 43,00 Eur)
Pakuotėje – 30 vienkartinių dozių maišeliuose po 1000 mg
liposominio vitamino C
Vartojimas: 1 – 3 dozės per dieną, supylus į vandenį, sultis arba
jogurtą, geriausia – prieš valgį.
Netirpsta skysčiuose. Nepilti į karštą vandenį!

Kreiptis dėl užsakymo tel. 8 5 273 44 91

UNIDENTO PAVASA
Kaina

500€

Ašmenys su koteliu 11, 12, 15, 15C

Kaina

900 €

• 10 vnt
Kaina 5,00 Eur

Apsauginis skydas Ultra Light
• 1 vnt
Kaina 9,00 Eur

NAUJIENA

Kaina

1900€

Kaina

120€

Kaina

195€

Kaina

180€

Kaina

300€

VDW NITI FILE 21mm ir 25mm rinkiniai

Kaina

600 €

• 6 vnt
Kaina 19,00 Eur

Žiodikliai DOCHEM

Kaina

700 €

• 2 vnt
Kaina 1,20 Eur

Siūlas PGA 4-0 adata pjaunanti
• 1 vnt
Kaina 1,95 Eur

Kaina

2460 €

Seilių siurbliai

Kaina

200 €

• 100 vnt
Kaina 1,80 Eur

Porolonas DOCHEM
• 50 vnt
Kaina 3,00 Eur

Kaina

3300 €

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Kapsulių dispenseris DOCHEM
• 1 vnt
Kaina 6,00 Eur

Kaukės medicininės
• 50 vnt
Kaina 7,00 Eur

ADSEAL dervinis cementas
• 13,5 g
Kaina 24,60 Eur

Vienkartiniai dantų šepetėliai su pasta
• 10 vnt
Kaina 2,00 Eur

Vonelė 3l
• 1 vnt
Kaina 33,00 Eur

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

RINIAI PASIŪLYMAI JUMS
DOCHEM

YPAČ REKOMENDUOJAME!

sterilizavimo maišeliai

3+1

Kaina/pak

Kaina/pak

Kaina/pak

Kaina/pak

57x100mm (200vnt)
Kaina 3,20 Eur/pak

70x230mm (200vnt)
Kaina 5,50 Eur/pak

90x230mm (200vnt)
Kaina 7,00 Eur/pak

90x135mm (200vnt)
Kaina 4,40 Eur/pak

3 €
20

5 €
50

7 €
00

UŽLYDYMO APARATAS SL13, FARO ITALIJA
• Maksimalus sandarinimo siūlės plotis 12 mm
• Maksimalus juostos plotis 300 mm
• Sandari medžiaga (laikantis direktyvos EN 868) Popieriaus / polipropileno plėvelė
• Maksimalus ritinio skersmuo 200 mm
• Garantija 24 mėnesiai
• Maitinimo įtampa 220/240 Vac- 50/60 Hz
• Nominali galia 150 W
• Išoriniai matmenys (be ritinio) 474 x 374 x 200 mm (LxDxH)
• Svoris 5 kg
• Nominali kaitinimo elemento temperatūra 180°
• Sandarinimo tipas nuolatinis ciklas ir pastovi temperatūra

Kaina 480,00 Eur

Kaina

48000€

440€

Ceram.x Spectra™ ST
Effects
Sudėtingesnės priekinių dantų restauracijos.

Ceram.x Spectra™ ST flow

Ceram.x Spectra™ ST

Takus estetinis universalumas.

Jūsų dažniausi, kasdieniai atvejai.

Susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

Efektyvi estetika su
Ceram.x Spectra™ ST kompozitais
Mūsų įrodyta „SphereTEC®“ formulė dabar apima visą spektrą arba „Spectra“, atspalvių ir modeliavimo
savybių, suteikiančių puikią pusiausvyrą tarp visko, kas svarbiausia gydytojams.
Puiki adaptacija ir modeliavimo savybės
➥ Modeliavimo metu sferinės dalelės sukuria "guolinį" efektą.
Sumaniai paprasta atspalvių sistema ir tikslus atspalvių atitikimas
➥ Puikus chameleono efektas dėl idealaus dervos ir užpildo santykio.
Patikimos mechaninės savybės ir nepriekaištingas blizgesys
➥ Unikali, iš anksto polimerizuota submikrono stiklo užpildo dalelių struktūra.

Sužinokite daugiau: dentsplysirona.com/CeramxSpectraST

20 μm
SEM image of SphereTEC® fillers

Made possible by

SphereTEC® Technology

3+1
Ceram.x Spectra ST

+ DOVANA

arba

53€/71€*

PIRKINYS: 3x Ceram.x Spectra™ ST LV/HV, Effects švirkštų arba kapsulių papildymai
DOVANA: 1x Prime Bond Active rišiklis 4.0 ml arba 1x Ceram.x Spectra™ ST LV/HV švirkšto arba
kapsulių papildymas A2 atspalvio.
*Kainos nurodytos su PVM
Šis pasiūlymas skirtas tik informaciniais tikslais. „Dentsply Sirona“ neatsako už publikavimo klaidas. Kainos pateikiamos eurais informaciniais tikslais. Pasiūlymas galioja nuo 2021
m. sausio 1d. iki balandžio 30d., arba tol, kol sandėlyje yra atsargų.
Pasiūlymai galioja tik pas oficialius „Dentsply Sirona“ atstovus. Nemokami produktai išsiunčiami per dvi savaites, iš „Dentsply Sirona“ biuro, tada kai Dentsply Sirona gauna
sąskaitą iš Dentsply Sirona atstovų su prekėmis, įtrauktomis į akciją.

PROFESINIO TOBULĖJIMO RENGINIAI ODONTOLOGAMS 2021
Kovo mėn. 5 d. (penktadienis), 14:00-19:00
„Burnos ligų profilaktikos, infekcijų kontrolės ir profesinės etikos aktualijos odontologo komandos darbe”.
Nuotolinė konferencija gydytojams odontologams, higienistams ir odontologo padėjėjams (6 valandos – po 2 val.
privalomomis infekcijų kontrolės, profesinės etikos ir burnos ligų profilaktikos temomis).
Lektoriai: Dr. Žana Sakalauskienė, Gyd. Aidas Katauskas.
Balandžio 30 d. (penktadienis), 10:00-18:00 (8 akademinės valandos), Kaunas
„Nudilusių dantų anatomijos atstatymas tiesioginiu būdu. Efektyvus koferdamo panaudojimas”,
teorinis – praktinis seminaras, lektorius dr. Povilas Kalesinskas.
Renginį remia kompanija
Birželio mėn. 18 d. (penktadienis), 10:00 - 16:00 (6 akademinės valandos), Klaipėda
„Šypsenos estetika: ar prarastą raudoną galima pakeisti balta?“ („Diastemų ir juodų trikampių uždarymas
plombuojant kompozitais“), teorinis – praktinis seminaras, lektorius dr. Povilas Kalesinskas.
Renginį remia kompanija
Birželio mėn. 12 d. (šeštadienis), 10:00 – 12:30 (3 akademinės valandos), Vilnius
„Konusinio pluošto kompiuterinės tomografijos tyrimų analizė, praktiniai patarimai gyd. odontologo
kasdieninėje veikloje”, teorinis demonstracinis seminaras, lektorius gyd. od. specialistas (burnos chirurgas,
veido ir žandikaulių chirurgas) Raimundas Golubevas.

REZERVUOKITE LAIKĄ! 2021 RUGSĖJO MĖN. 10 D. (PENKTADIENIS), VILNIUS
Numatoma konferencija odontologams
„KOMPOZITŲ VALDYMAS ATKURIANT PRIEKINIUS IR KRŪMINIUS DANTIS“
Lektorius: Dr. Markus Lenhard (Šveicarija)
Numatoma programa:
10:00 – 13:30 Teorinė dalis (2 paskaitos)
14:30 – 18:00 Praktinė dalis
2 praktiniai seminarai:
1. Darbas priekinių dantų srityje
2. Darbas krūminių dantų srityje
(Formuojamos 2 grupės po 25 asmenis, pilnai įrengtos darbo vietos, negavusiems darbo vietos – galimybė
stebėti)
SEKITE INFORMACIJĄ! PRIIMAMA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA!
Renginį remia kompanija

Dėl išsamesnės informacijos prašome
prašom kreiptis
kreiptisį Unidento
į Unidentovadybininkus
vadybininkustel.:
tel.:85
852734491,
2734491,dental@unidentas.lt
dental@unidentas.lt

Keliauk ir tobulėk su UNIAKADEMIJA!!!
Lapkričio 24 d. – gruodžio 8 d., 2021

EDUKACINĖ - POILSINĖ KELIONĖ ODONTOLOGAMS
Į ODONTOLOGIJOS KONGRESĄ KVALA LUMPŪRE (MALAIZIJA)
APLANKANT SINGAPŪRĄ IR BALIO SALĄ
PRELIMINARI PROGRAMA
2021.11.24/25 (trečiadienis, ketvirtadienis)
Skrydžiai:
12:15 Vilnius – 15:50 Stambulas (TK1408, Turkish Airlines); 01:55 Stambulas – 17:25 Singapūras (TK054, Turkish Airlines)
2021.11.25 – 2021.11.28 (ketvirtadienis - sekmadienis) 3 NAKTYS
Viešnagė Singapūre. Numatomas viešbutis „Intercontinental Singapore“ 5* su pusryčiais (arba panašus).
1 ekskursija po Singapūrą (diena bus patikslinta).
2021.11.28 (sekmadienis)
Skrydis: 09:05 Singapūras – 11:50 Balis (SQ942)
2021.11.28 – 2021.12.04 (sekmadienis - šeštadienis) Poilsis Balio saloje 6 NAKTYS
2021.11.28 – 2021.12.02 (sekmadienis – ketvirtadienis)
4 nakvynės Jimbaran (prie paplūdimio).
Numatomas viešbutis „Keraton Jimbaran Resort“ 4* (arba panašus) su pusryčiais ir vakariene.
2021.12.02 – 2021.12.04 (ketvirtadienis – šeštadienis) Atstumas nuo Jimbaran iki Ubud apie 45 km, apie 1 val. 30 min.
2 nakvynės Ubud. Numatomas viešbutis „Hotel Tjampuhan SPA“ 4* su pusryčiais (arba panašus).
1 ekskursija po Balio salą. Numatoma paėmimo vieta į ekskursiją iš Ubud (bus patikslinta).
2021.12.04 (šeštadienis)
Pervežimas į oro uostą ir skrydis: 13:10 Bali – 16:05 Kvala Lumpūras (MH714)
2021.12.04 – 2021.12.07 (šeštadienis – antradienis) 3 NAKTYS
Viešnagė ir kongresas Kvala Lumpūre.
Numatomas viešbutis „Novotel Kuala Lumpur City Centre“ 4* su pusryčiais (arba panašus).
2021.12.05 (sekmadienis) – ekskursija po Kvala Lumpūrą
2021.12.06/07 (pirmadienis/antradienis) – Odontologijos kongresas/ Laisvas laikas
ICRDOI 2021: 15. International Conference on Restorative Dentistry and Oral Implantology
December 06-07, 2021 in Kuala Lumpur, Malaysia
2021.12.07 (antradienis)
Skrydis į Lietuvą:
23:40 Kvala Lumpūras – 06:20 Stambulas (TK061, Turkish Airlines); 09:40 Stambulas – 11:20 Vilnius (TK1407, Turkish Airlines).
(2021.12.08, trečiadienis)

SVARBU: PRELIMINARI KELIONĖS KAINA DVIVIEČIUOSE KAMBARIUOSE – 2850 EURŲ / 1 ASMENIUI.
VIETA KELIONĖJE LAIKOMA PATVIRTINTA, SUMOKĖJUS 500 EURŲ AVANSĄ IKI 2021.03.31.
LIKUSI SUMA TURĖS BŪTI SUMOKĖTA IKI 2021.10.01.
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
Skrydžiai, bagažas, pervežimai, apgyvendinimas su nurodytu maitinimu, 3 ekskursijos
(Singapūre, Balio saloje, Kvala Lampūre).
Į KELIONĘ NEĮSKAIČIUOTA:
ODONTOLOGIJOS KONGRESO DALYVIO MOKESTIS.
Kelionę organizuoja agentūra Westexpress. Kontaktinis asmuo - turizmo vadybininkė Riana Karauskaitė (riana.karauskaite@westexpress.lt, tel. 867201121)

Keliauk ir tobulėk su UNIAKADEMIJA!!!
Programa autobusu 2021 m. rugsėjo mėn. 20 - 25 d.

KELIONĖ Į TARPTAUTINĘ ODONTOLOGIJOS PARODĄ
IDS KELNE (VOKIETIJA)
PROGRAMA AUTOBUSU
09.20 (Pirmadienis), 6.00 val. išvykimas iš Vilniaus, 7.30 val. iš Kauno. Kelionė per Lenkiją. Sustojimas Staryj Lichene apžiūrėti
Švenčiausios Licheno Dievo Motinos bazilikos, kuri yra pati didžiausia Lenkijos šventovė, septintoji pagal dydį Europoje ir vienuoliktoji
- pasaulyje. Penkių navų bazilikoje gali tilpti 17000 maldininkų (7000 sėdimų vietų ir 10000 - stovinčių) Statyba truko 10 metų už
aukas, kurias surinko viso pasaulio lenkai. Bazilika yra Lenkijos Katalikų bažnyčios Votumas (dėkingumo dovana) Didžiajam Jubiliejui –
Krikščionybės 2000 metų sukakčiai. 2005 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė šiai šventovei mažosios bazilikos vardą.
Nakvynė 3 žv. viešbutyje netoli Lenkijos - Vokietijos sienos.
09.21 (Antradienis), pusryčiai. Išvykimas į Vokietiją. Dieną sustojimas Potsdame, parkų, pilių ir ežerų mieste, kurį be galo mylėjo ir
Frydrichas Didysis. Potsdamą siūlome apžiūrėti plaukiant laivu. Vos per 90 minučių plaukdami pamatysite gražiausias įžymias vietas
upės pakrantėje: Babelsbergo rūmus ir parką, “Flatowturm” bokštą ir “Mažuosius rūmus“, Glienicke parką, rūmus Peacock saloje,
Naująjį sodą su Marmuro rūmais ir Cecilienhof rūmus, kur 1945 metų vasarą buvo pasirašyta Potsdamo sutartis. Toliau matysite
naująjį Hans Otto teatrą ir garsųjį Glienicker tiltą. Po ekskursijos laivu tolimesnė kelionė per Vokietiją.
Vakare apsigyvenimas ir nakvynė 3 žv. viešbutyje.
09.22 (Trečiadienis), pusryčiai. Išvykimas į Kelno parodų centrą. Darbas tarptautinėje parodoje „IDS“. Pageidaujantiems ekskursija į
vieną įspūdingiausių Eltzo pilį. Miškų ir slėnių apsupta didinga pilis iš tiesų yra tarsi trys pilys vienoje, ir ji tai pačiai šeimai ( 33 kartos)
priklauso jau daugiau nei 800 metų. Pilis stūkso ant 70 metrų uolos, ją iš trijų pusių supa Elcbacho upė ir tankūs miškai. Įspūdingas
Eltzo pilis vaizdas čia yra priviliojęs ne tik keliautojus, bet ir filmų kūrėjus, ji buvo pavaizduota ant 500 Vokietijos markių banknoto.
Po pilies apžiūros ekskursija po Koblenco miestą, įsikūrusį abipus Reino ties Mozelio žiotimis. Vakare sugrįžimas į viešbutį.
Už papildomą mokestį galima vyno degustacija. Atvykimas į viešbutį, nakvynė.
09.23 (Ketvirtadienis), pusryčiai. Darbas tarptautinėje parodoje „IDS“.
Po parodos sugrįžimas į viešbutį, nakvynė.
09.24 (Penktadienis), pusryčiai. Darbas tarptautinėje parodoje „IDS.
15.00 val. išvykimas ir kelionė per Vokietiją į Lenkiją. Nakvynė 3 žv. viešbutyje Lenkijoje.
09.25 (Šeštadienis), pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Sugrįžimas į namus.

KELIONĖS AUTOBUSU KAINA 510,00 EUR (esant grupėje ne mažiau, kaip 23 asmenims)
Į kainą įskaičiuota: kelionės dokumentų sutvarkymas, kelionė turistinės klasės autobusu ( dvi sėdimos vietos kiekvienam asmeniui), kelių
ir ekologijos bei stovėjimo aikštelių mokesčiai, 5 nakvynės 3 žv.viešbučiuose su pusryčiais dviviečiuose kambariuose su visais patogumais
pagal programą, kelionės vadovo-vertėjo paslaugos, ekskursija laivu Potsdame, įėjimo bilietai į Eltzo pilį, ekskursija Koblence.

PROGRAMA LĖKTUVU 2021 M. (rugsėjo mėn. 22 - 25 d.)
Kelionės lėktuvu kaina asmeniui: Skrydis Vilnius-Frankfurtas-Vilnius nuo 204 Eur/asm.
ICRDOI
2021: 15. International
Conference
on Restorative
DentistryPasirinkus
and Oral Implantology
(už registruojamą
bagažą
mokama
papildomai).
skrydį, pritaikome pagal
December
06-07,
2021
in
Kuala
Lumpur,
Malaysia
tinkamą laiką traukinio bilietus maršrutu Frankfurtas-Kelnas-Frankfurtas
3 nakvynės 3 žv. viešbutyje dviviečiame kambaryje su pusryčiais nuo 240 Eur.
Galimas ir kitoks apgyvendinimas.
Lėktuvo bilietų kaina gali keistis, tikslinama pardavimo dieną.
Registracija tel. Aurimas (8 652 30951), aurimas@unidentas.lt
Kelionę organizuoja turizmo agentūra “Švitė”.

