SAVAITGALIS ŽAVINGOJE VARŠUVOJE
Programa:
Varšuva -Lenkijos didmiestis-miestas feniksas ,po antro Pasaulinio karo pakilės iš
pelenų.Varšuvos senamiestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą , kaip
tobuliausiai atkurtas sunaikinto turto pavyzdys.Varšuva -puikus pasirinkimas turiningam
savaitgaliui

1diena O1.00(LT laiku) išvykimas iš ŠiauliųI Išvykimo vietos : 01.00 -Gegužių g.Akropolis
,01.15 -Varpo g.Kolegija .Kelionė per Lietuvą ,Lenkiją
.Apie 09.00(PL laikas) atvykstame į Varšuvą .Apžvalginė ekskursija autobusu be išlipimų po
Varšuvą .
Apie 11.30(PL laiku) aplankote Karalių rūmus* ,kurie II Pasaulinio karo metais buvo visiškai
sugriauti.Varšuviečių dėka atstatyti.Slėptuvėse išsaugoti meno kūriniai ,baldai dekoracijų elementai
buvo sugrąžinti ir primena apie apie kažkada čia gyvenusias karališkas šeimas .Čia ne tik pamatote
atkurtus interjerus ,karališkąsias menes bet ir grožitės Jano Mateikos ,Rembranto , ir kt
tapybos darbais .
Po ekskursijos po Karalių pilį laisvas laikas pietums .(Rekomenduojame restoranų tinklą
“Zapiecek”,restoraną Podwale 25)
14 val(laikas PL) išvykstame į Vilanovo rūmus .Aplankysime rūmų su parku kompleksą*Vilanovo
rūmai kadaise buvo karaliaus Jono III Sobieskio vasaros rezidencija.Vėliau čia gyveno Augustas II ir
kitos aristokratų šeimos .Tai nuostabus didingo baroko pavyzdys ir buvusios Respublikos didybės
liudininkas 15.00(laikas PL)Ekskursija po rūmus * ir po parką*
Apie 18-19 val(laikas PL) įsikuriame viešbutyje .Važiuojame autobusu į miesto centrą Laikas
suvenyrams ,vakarienei Lankome Wilensky prekybos centrą ,europietiškas “Hala Gwardi”
turgus.(Pastaba.Grįžtame į viešbutį miesto visuomeniniu transportu Bilieto kaina 3.40PLN 20 min)
Nakvynė viešbutyje

2diena .Apie 7.00(Laikas PL) pusryčiai.viešbutyje .Apie 8.00(Laikas PL) važiuojame į Lazienki
parką .Lazienki parkas -ne tik parkas , įkurtas 1918m užima 76 ha .Tai didžiausias parkas Varšuvoje
Pavadinimą išvertus į lietuvių kalbą reiškia “vonių parkas” arba “karališkosios vonios”Tai ne tik
nuostabus gamtos kampelis ,čia tiek daug istorinių momentų…Parko atsiradimas kildinamas iš 17
šimtmečio , kai paskutinis Lenkijos karalius Stanislaus Augustus Poniatowski čia įsikūrė vasaros

rezidenciją Pasivaikštome po parką
Grįžtame į senamiestį.Ekskursija:Turgaus aikštė su miesto simboliu -Undinės skulptūra ,Šv.Jono
katedra ,Žygimanto kolona ,Barbakano siena.,Kultūros ir Mokslo rūmai* Šis pastatas Sovietų
Sąjungos dovana Varšuvai kadaise buvo antras pagal aukštį pastatas Europoje Pasikeliame į 30
pastato aukštą ,iš kur atsiveria nuostabi Varšuvos panorama
Laisvas laikas kavai ,pavalgymui prekybos centre M1 Apie 15 val išvykstame iš Varšuvos į
namus .Apie 00.00 sugrįžimas į Šiaulius

Kelionės kaina 77 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas
*Kelionės vadovas -ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje
*Pavalgymas 30-40 PLN
*Karalių rūmai Bilietas 25-15PLN Gidas apie120- 200PLN grupei ,Audiogidas 11PLN grupei
*Vilanovo rūmai Bilietas 20PLN Gidas 150PLN grupei ,Vilanovo parkas Bilietas 5PLN /žm
*Miesto transportas 20 min bilietas 3.40Eur
*Mokslo ir kultūros rūmai 30 aukštas apžvalgos aikštelė 15PLN (grupė nemažiau 10 žm)
Pastaba .Lankomų objektų skaičius , eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis gidas
muziejuose ekskursijų neveda.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544 ,864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2018 08 18-2018 08 19
Trukme: 2d1n
Spec. žinute: Renkama grupė
Kaina: 77€
Datos: 2018 10 06-2018 10 07
Trukme: 2d1n
Kaina: 77€

Datos: 2018 12 15-2018 12 16
Trukme: 2d1n
Kaina: 77€

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

