BOHEMIŠKAS LVOVAS – UKRAINOS KARPATAI
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių į Ukrainą. Kelionė Lietuvos ir Lenkijos keliais – iki
Zamostės miesto Lenkijoje (765 km). Zamostė (lenkiškai Zamošc) – miestas pietryčių Lenkijoje,
Liublino vaivadijoje, 90 km nuo Liublino, 60 km nuo Ukrainos sienos. Miestas turi apie 70 tūkst.
gyventojų. Miestą 1580 m. įkūrė Abiejų Tautų etmonas Janas Zamoiskis. Miestas – italų “idealaus
miesto” projektas, įgyvendintas Lenkijoje. Zamostės renesansinio stiliaus senamiestis nuo 1992 m.
įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Jį įkūrė italų architektas Bernardo Morando iš Padujos.
Miestas išlaikęs originalų planą ir jį saugojančius gynybinius įtvirtinimus. Statiniams būdingos
susipynusios Italijos ir Centrinės Europos architektūrinės tradicijos. Ekskursija po Zamostę su
kelionę lydinčiu kelionės vadovu – gidu.
Iš Zamostės važiuojame į Lvovą (126 km). Vakare atvykstame į Lvovą. Apsigyvename viešbutyje.
Pagal galimybę, apsilankome restorane “Pravda” vakarienei (dirba iki 02.00 val.). Nakvynė
viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Po pusryčių ekskursija po Lvovą su vietine gide: Bernardinų bažnyčia,
Domininkonų bažnyčia, Korniakto bokštas, Itališkas kiemelis, senoji vaistinė, senasis paštas, Armėnų
bažnyčia, Kristaus Atsimainymo bažnyčia, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Lotynų bažnyčia, Boimų
koplyčia, paminklai T. Ševčenkai, A. Mickevičiui, Karaliui Danilai, Potockių rūmai, Mokslininkų
namai, Legendų namas. Apie 14 val. pagal galimybę ir norą, pietaujame restorane “Krivka”. Po
pietų aplankomos LIČIAKOVO kapinės*. Laisvas laikas.
Vakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai viešbutyje (švediškas stalas). Su vietiniu gidu išvykstame į Karpatus – Nacionalinį
parką “Skolevskije Beskidi”. Beščiadai – kalnų masyvas Lenkijoje ir Ukrainoje, Karpatų kalnų rytinėje
dalyje, Rytų Beskidų grupėje. Ukranai priklausanti Besčiadų pusė vadinama Rytų Besčiadais.
Aplankome nuostabaus grožio kalnų krioklį (7 metrų aukštis). Netolo krioklio – mineralinio vandens
šaltiniai. Išgersime sveiko mineralinio vandens. Aplankysime Žuravlinoe ežerą. Vietiniai gyventojai jį
vadina “mirusiu ežeru“, nes dėl didelės mineralizacijos ežere nesiveisia žuvys. 13.00 val. kavinėje
“Sviatoslav” pietaujame. Po pietų važiuojame į kalnų kurortą, esantį netoli Slavskoe gyvenvietės.
Lyno keltuvu keliamės į Karpatų kalnų viršukalnę. Iš čia apžvelgsime kerinčią Karpatų kalnų
panoramą (jei bus vėsu, gausite pledus). Jeigu pasitaikytų blogos oro sąlygos, dėl turistų saugumo
pasikėlimai nevyksta.
Grįžtame į Lvovą. Pagal užsakymą, Operos teatre žiūrime spektaklį (pagal repertuarą).
Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Ankstyvi pusryčiai. Kelionė į namus – į Lietuvą (891 km).

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Pastaba. Esant didesnei grupei, kelionės kaina perskaičiuojama.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu 49 v.;
*Kelionės vadovo paslauga;
*3 nakvynės viešbutyje;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
Lenkijos valiuta 1 Eur – 4 PLN
*Kelionė per Lenkiją: pavalgymas 10-40 PLN, higienos reikmėms -5 PLN;
*Lvovas. Vietinio gido paslauga 1 val. darbo – 15 €; apžvalginė ekskursija 3 val. –15 € X 3 /grupei;
*Lyčiakovo kapinės. Bilietas – 30 UAH. Gido paslauga 1 val. – 10 € / grupei;
*Lvove Rotušė – 45 UAH/žm. Boimų koplyčia – 30UAH, Itališkas kiemelis – 15 UAH, Armėnų
bažnyčia – 15 UAH. Pastaba. 1 Eur – apie 30 UAH;
*Lvove pavalgymas restorane – apie 300 UAH;
*Vietinio gido paslauga – išvyka į Beskidų kalnus – apie 2000 UAH / grupei;
*Pietūs Nacionaliniame parke ~ 100 UAH /žm.;
*Lyno keltuvas Nacionaliniame parke į abi puses ~ 120 UAH.

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.

Informacija apie kelionę tel.: 869807197 – Jovita, 861846466 – Virginija ir 841399544. Kelionių
centras,Vilniaus g.233, Šiauliai
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