VARŠUVA–KOPERNIKO MOKSLO CENTRAS–VILANOVO
RŪMAI
Programa:
1diena. 00.00 išvykstame iš Šiaulių į Lenkiją. Išvykimo vieta 00.00val -tilžės gatvė stotelė
prie Katedros ir 00.15 -aikštelė prie Pc Akropolis Gegužių gatvėje .
Kelionė per Lietuvą, Lenkiją (trukmė apie 9-10 val). Apie 10.00 val atvykstame į Varšuvą, miestą
“feniksą”, po Antrojo Pasaulinio karo prisikėlusį iš pelenų.
Varšuvoje – Karališkas maršrutas, kurio pradžioje Karališkoji pilis ir pabaigoje -karališkoji
Vilanovo priemiesčio rezidencija. Aplankome Karalių rūmus*, II Pasaulinio karo metais jie
buvo visiškai sugriauti, varšuviečių dėka -atstatyti, slėptuvėse išsaugoti meno kūriniai, baldai,
dekoracijos elementai grąžinti ir primena kadaise čia gyvenusius karališkosios šeimos narius. Čia
grožitės atkurtu interjeru, menėmis, Jano Mateikos, Canaletto, Rembranto tapybos darbais. Laisvas
laikas -apsigyvename viešbutyje, pietaujame.
Po pietų tęsiame ekskursiją po Varšuvos senamiestį, kuris yra UNESCO Pasaulio paveldo
saraše. Aplankome įspūdingą Turgaus aikštę su Undinės skulptūra, gotikine Šv. Jono
Katedra, Žygimanto kolona, Barbakanu.
Vykstame prie aukščiausio pastato, miesto simboliu tapusių “Kultūros ir Mokslo rūmų”. Nuo
apžvalgos aikštelės, kuri yra 30-me aukšte apžvelgsime nuostabią miesto panoramą*. Laisvas
laikas. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Pageidaujantys lanko Koperniko mokslo centrą arba vyksta į Varšuvos Versaliu
vadinamus Vilanovo rūmus*, kadaise buvusius karaliaus Jono III Sobieskio vasaros rezidencija.
Vėliau čia gyveno Augustas II ir kitos aristokratiškos šeimos. Tai nuostabus didingo baroko pavyzdys
ir buvusios Respublikos didybės liudininkas. Rūmus supa didžiuliai dviejų lygių itališki sodai ir
romantiškas angliško stiliaus parkas. Po pietų išvykstame iš Varšuvos. Kelionė Lenkijos,
Lietuvos keliais. Apie 22 val kertame Lenkijos/Lietuvos sieną. Apie 01.00 grįžtame į
Šiaulius

KELIONĖS KAINA – 80Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu

*Kelionės vadovo paslauga -ekskursinė programa
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje
*Kelionės organizavimo paslauga

PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE: (1 Eur -4PLN)
*Pavalgymas -20-40PLN
*Higienos reikmėms turėti apie 5PLN
*Karalių rūmai -23-15PLN ,vaikams iki 16 m -1PLN(norint apsilankyti – būtina informuoti
iš anksto)
*Kultūros ir mokslo rūmai apžvalgos aikštelė 20-12PLN (esant galimybei)
*Vilanovo rūmai 20-15PLNAudio apie 10PLN /žm.
*Koperniko mokslo centras. Bilietas – 18 Pln / asm. (norint apsilankyti – būtina informuoti
iš anksto, kadangi bilietų skaičius ribotas)
*Lenkijos Žydų istorijos muziejus”Polin” (laisvu laiku) -25-15PLN
*Šopeno muziejus. Bilietas 22PLN (laisvu laiku)

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis kelionės
vadovas ekskursijų muziejuose neveda

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2019 08 31-2019 09 01
Trukme: 2d1n
Kaina: 80 €
Datos: 2019 10 19-2019 10 20
Trukme: 2d1n
Kaina: 80 €

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

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544

SWEDBANK LT 067300010087001964

E-mail: travelcentre@splius.lt

