KARALIŠKOJI VARŠUVA
Programa:
Varšuva – puikus pasirinkimas savaitgaliui. Varšuva – kaimyninės Lenkijos sostinė. Varšuva
modernus, žėrintis miestas, turintis savo ilgą, turtingą bei tragišką istoriją. Nors beveik 85
procentai miesto buvo sunaikinta Antrojo Pasaulinio karo metu, istorinių ir įdomių vietų,
kurias verta Varšuvoje aplankyti, tikrai netrūksta. Yra išlikusių pastatų bei pilių, kurie
atlaikė antpuolius, kiti statiniai atstatyti po jų sunaikinimo. O kur dar unikalūs muziejai ir
galerijos.

1 diena. 01:00 val. išvykimas. Kelionė su trumpais sustojimais poilsiui per Lietuvą, Lenkiją. Po pietų
atvykstama į Varšuvą. Vykstame į Karalių pilį*. Po to – ekskursija pėsčiomis po Varšuvos
senamiestį: Karaliaus Zigmanto III kolona, Šv. Jono katedra, Šv. Kryžiaus bažnyčia, Senamiesčio
Turgaus aikštė, Barbakano gynybinės sienos. Tęsiame ekskursiją autobusu po Varšuvą: Charlie
de Gaullie žiedas, Saksų sodai ir Nežinomo kareivio kapas, paminklas maršalui J. Pilsudskiui, Teatro
aikštė (Nacionalinė Opera, Jablonovskių ir Blanko rūmai, Šv. Andriaus bažnyčia), Miodowa gatvė
(Paco rūmai, Arkivyskupo rūmai, Branickių rūmai, Kapucinų bažnyčia), Lenkijos Parlamentas,Trijų
kryžių aikštė, Alėja Ujazdova (paminklas F. Šopenui ir Lietuvos ambasada), Belvederis.
Atvykstame į Lazenkų karališkąjį parką – didžiausias parkas Varšuvoje, užimantis net 76 hektarų
teritoriją. Ši žalia vietovė, esanti miesto centrinėje dalyje, „Srodmiescie“ rajone, įkurta viduramžiais
Mazovijos kunigaikščių. Turistus vilioja graži aplinka, čiurlenantys fontanai, skulptūros, įvairūs
pastatai. Daugiausia dėmesio susilaukia „Rūmai ant vandens“. Susipažinsime su parko statiniais:
oranžerija, senasis teatras, Myslevskij rūmai, baltasis paviljonas.
Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Tęsiame pažintį su Karališkąja Varšuva. Vykstame į Vilanovo
karališką parką – karaliaus Jono III Sobieskio vasaros rezidenciją, kur sukaupta nemaža meno
kolekcija. 9.30 val. ekskursija po rūmus. Pasivaikštote po itališkus barokinius sodus ir anglišką
parką, aplankote kaskadas, pamatysite karališką triumfo arką ir saulės laikrodį.
Važiuojate į Varšuvos centrą, aplankote Kultūros ir mokslo rūmus, pasikeliate į 34 aukštą, iš kur
atsiveria viso miesto panorama. Toliau tęsiate ekskursiją pėsčiomis – karališkasis traktas:
paminklas N. Kopernikui, Lenkijos Mokslų akademija, Šv. Kryžiaus bažnyčia, Varšuvos Universiteto
rūmų kompleksas (Villa Regia), Čiapskių rūmai, paminklas A. Mickevičiui, konservatorija ir Meno
akademija, kur studijavo M.K.Čiurlionis, garsusis “Bristol” viešbutis, Prezidentūra, Šv. Kryžiaus,
Šv.Onos bažnyčios, Prezidentūra.

Laisvas laikas kavai, suvenyrams ir apie 17 val. išvažiuojame į namus.

Kelionės kaina grupei – 2310 Eur (grupė ne mažiau 30 žm.)
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos Lenkijos valiuta – zlotais (1 Eur – 4 zlotai):
*Lazienki rūmai. Bilietas 25 -18 PLN;
*Lazienki, senoji oranžerija, Karališkasis teatras 20 -10 PLN;
*Lazienki, muziejus. Bilietas 10 – 5 PLN;
*Vilanovo rūmai -15 PLN – 20 PLN;
*Varšuva Kultūros ir Mokslo rūmai, apžvalgos aikštelė 20 -15 PLN;
*Vilanovo rūmų parkas nuo 3 – 5 PLN (priklausomai nuo mėnesių);
*Varšuva, Karalių pilis. Bilietas – 25 PLN. Audiogidas – 17 PLN, grupei – 12 PLN, 4 asmenims -11
PLN
Pastaba. Lydintis gidas ekskursijų muziejuose neveda. Bilietų kainos gali keistis. Kelionės programa
koreguojama, pagal užsakovo poreikius ir galimybes.
Informacija tel.: 841 399544, 8698 07197, 8618 46466 – Jovita, Virginija

Datos:
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

