KALĖDINĖ VARŠUVA
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. 01.00val išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 01.00 – stotelė Tilžės gatvėje prie
Katedros. 01:15 – Gegužių g. Akropolis. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją.
Apie 09.00val atvykstame į Varšuvą . Apžvalginė ekskursija autobusu be išlipimų po
Varšuvą .
12val 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 .
Varšuva šiandien modernus, galingas Europos didmiestis. Kruopščiai atstatytas Varšuvos
senamiestis 1980 m. įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Turistų traukos centras –Karalių
pilis*, prie jos – aikštė, pasipuošusi Kalėdine eglė. Čia ir pirmas paminklas pasauliečiui Lenkijoje –
Karaliaus Zigmanto III kolona. Senamiesčio Turgaus aikštė ir viduryje aikštės Sirenos – sostinės
herbo paminklas. Aplankysite gotikinio stiliaus Šv. Jono katedrą. Ši bažnyčia svarbiausių Lenkijos
istorijos įvykių liudininkė, jos požemiuose ilsisi žymiausių lenkų palaikai. Senamiestį lanku juosia
gynybinė siena su Barbakanu. Praeisite karališkuoju keliu iki pat Šv. Kryžiaus bažnyčios, kur
palaidota F.Šopeno širdis. Esant galimybei pakilsite į Mokslo ir kultūros rūmų apžvalgos aikštelę*,
nuo kurios atsiveria visa Varšuvos panorama.
Laisvas laikas, kurio metu aplankysite šurmuliuojančias muges. Šventinės mugės vyksta Defilad
aikštėje, esančioje prie Kultūros ir mokslo rūmų ir Zamkowy aikštėje. Galite aplankyti prekybos ir
pramogų centrus „Zlote Tarasy“, kur yra apie 200 garsių firmų parduotuvių, 40 kavinių ir restoranų.
Kalėdinės mugės Varšuvoje – tai puiki žiemos pramoga, tai miesto puošmena, sukurianti malonią,
šventinę Kalėdų laukimo atmosferą.
Apie 20-21val važiuojame į viešbutį. Norintys pasilikti ilgiau – grįžta į viešbutį patys.
Nakvynė viešbutyje.

2diena. Pusryčiai viešbutyje. Apie 8.00val 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.
Laisvas laikas kavai, pavalgymui ar apsipirkimui prekybos centre.
Kelionė į Lietuvą.

Kelionės kaina 77 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas
*1nakvynė su pusryčiais viešbutyje
*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
*Miesto transportas 20 min bilietas 3.40Eur
*Salos rūmai Lazienki parke ,suaugusiems 25PLN ,senjorams -18PLN ,Jaunimui iki iki 26 m mokėti
tik už audio gidą -5PLN
*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 Krivickiene

Datos:
Datos: 2018 12 15-2018 12 16
Trukme: 2d1n

Spec. žinute: renkama grupė. ieškoma pavienė moteris
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

