KERINTYS KARPATAI IR BOHEMIŠKAS LVOVAS (06.24
keliama į kitą datą)
Programa:
GERIAU UŽ KALNUS BŪNA TIK KALNAI.
*Ukraina turi Karpatų kalnus. Ukrainos Karpatai – vidurinė didingo Vakarų Karpatų
kalnyno grandis. Rytinės Ukrainos Karpatų kalnų masyvas – Rytų BESKIDAI. Ukrainos
Karpatai garsėja savo natūraliu grožiu, miškais, alpinėmis pievomis, kriokliais ir kalnų
ežerais…
*LUCKAS – antroji Lietuvos sostinė Vytauto Didžiojo laikais.
*LVOVAS – magiškas, stebinantis, europietiškas, gyvybingas, draugiškas, pigus ir
bohemiškas.
*ZAMOSTĖ -“mažoji Italija” arba” Šiaurės PADUJA” Lenkijoje. Lenkijos renesanso perlas.
1 diena. 02.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 02.00 val. –Tilžės gatvė, stotelė prie
Katedros ir 02.15 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis. Galimi išvykimai iš Klaipėdos, Mažeikių,
Radviliškio, Panevėžio, Kauno …
Kelionė Lietuvos, Lenkijos keliais… Sustojimai pavalgymui – pakelės užeigose. Lenkijos/Ukrainos
pasienyje pasienio formalumai (trukmė nuo 2 iki ? val.).

Ieškodami Lietuvos Ukrainoje užsukame į Lucką. Restorane “Vytauto karūna“ pavalgome. Pažintis su
miestu.
Aplankome Lucko širdyje, stūksančią Liubarto pilį* – bendrą Lietuvos ir Ukrainos istorijos saugotoją. Ši
pilis gražiausiai sutvarkytas LDK paveldas Ukrainoje. Manoma, kad ši pilis yra viena autentiškiausių
Ukrainoje.

Į pilį veda akmenimis grįstas takas, o savotišku pilies “sargu dirba“ 200 metų senumo uosis. Vos
įžengus pro arką pasitinka kieme, išdidžiai dūmojantis, kardą apglėbęs – VYTAUTAS, nes tai –
Vytauto pagrindinė pilis Voluinėje. Iš Lucko Vytautas Didysis valdė Lietuvą. Lucke dar apžiūrime Šv.
Petro ir Povilo bažnyčią, Pokrovo cerkvę, Šv.Trejybės bažnyčią, miesto gynybinės sienos
fragmentus…
Iš Lucko keliaujame į Lvovą. Pageidaujantys gali pavakarieniauti restorane “Pravda”. Nakvynė
viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Ekskursija po Lvovą: Armėnų bažnyčia ir Armėnų kvartalas, Kristaus atsimainymo

cerkvė, Senoji vaistinė*, Domininkonų bažnyčia, Korniakto bokštas, Itališkas kiemelis, Kavos
manufaktūros požemiai* ir kvapnios kavos priešpiečiai Kavos manufaktūros kavinėje. Lotynų bažnyčia,
Boimų koplyčia*, Šv.Petro ir Povilo bažnyčia, Šv. Jurgio katedra, Armėnų katedra, Domininkonų
bažnyčia, Rotušės bokštas* ir Šokolado namai, Bernardinų bažnyčia, Paminklai Karaliui Danilai ir
poetui A. Mickevičiui, T. Ševčenkai.
Vakare lankomės Operos ir baleto teatre* (spektaklis: wwww.opera.lviv.ua).
Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Su vietiniu gidu išvykstame į Karpatus – Nacionalinį parką “Skolevskije
Beskidi”. Aplankome nuostabaus grožio kalnų krioklį (7 metrų aukštis). Netoli krioklio – mineralinio
vandens šaltinis. Išgersime mineralinio vandens ir patrauksime link Tuskanės uolų Vienoje. Iš uolų
išliko, senesnius laikus, siekiantys ženklai – iškalti žmogaus veido kontūrai, tunelis, tikslios formos
duobės. Tai – akmens amžiaus laikų kulto vieta. Aplankysime Žuravlinos ežerą. Vietiniai gyventojai jį
vadina “Mirusiu ežeru”, nes dėl mineralizacijos ežere nesiveisia žuvys. Pietaujame kavinėje
“Sviatoslav” arba upėtakių fermoje”Zolotaja forel”. Lyno keltuvu* keliamės į Karpatų kalnų viršūkalnę.
Iš čia pamatome puikią Karpatų kalnų panoramą. Grįžtame į Lvovą. Laisvas laikas suvenyrams.
Vakarienė, pagal pageidavimą viename iš autentiškų Lvovo restoranų.
Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai viešbutyje. Tęsiame pažintį su Lvovu. Važiuojame į Lyčiakovo kapines*. Jos – vienos
seniausių Ukrainoje, įkurtos 16 a. ir prieš dvi dešimtis paskelbtos istoriniu, memorialiniu draustiniu*.
Kapinės yra gražiausios Europoje ir, turinčios panašumo su Paryžiumi. Kapinėse labai daug
šeimyninių kapų, kurie įrengti, kaip koplyčios. Kapinėse labai daug skulptūrų, kuriose vaizduojami
angelai. Ten palaidota apie 400 000 žmonių, įskaitant tokius svarbius veikėjus, kaip Ivanas
FRANKAS. Kapinių gale – Lvovo gynėjų kapinės, nekropolis, kuris pagerbia per Lvovo mūšį ir
1918-1920 m. Lenkijos – Sovietų kare žuvusius lenkus.

Aplankome Liublino unijos kalvą, pilies (Vysokij zamok) vietą, kur kadaise stovėjo istorinė pilis, o
dabar stovi 300-iesiems Liublino unijos metams atminti supilta kalva. Ant kalvos yra apžvalgos
aikštelė, iš kurios atsiveria žavūs miesto ir apylinkių vaizdai.
Pertrauka pietums viename iš Lvovo restoranų. Grupei, pageidaujant galima aplankyti (ekskursija su
alaus degustacija) kultūros kompleksą – alaus muziejų LVIVARNYA (adresas Kleparovskaja 18 tel
380322948065; www.lvivarnya.com.ua).
Po pietų skirsime laiko tolimesniam savarankiškam miesto pažinimui.
Nakvynė viešbutyje.
5 diena. Ankstyvi pusryčiai. Kelionė į Lietuvą. Ukrainos/Lenkijos pasienyje pasienio formalumai
(60km). Atvykstame į Zamostės miestą Lenkijoje. Miestas – įkurtas kanclerio Jano Zamoiskio 15 a.,
pagal italų arcitekto Bornardo Mordano “idealaus miesto“ koncepciją. Miesto senamiestis įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Pamatysime išlikusias miesto tvirtovės liekanas, gynybines sienas,
buvusius miesto vartus, vieną puikiausią 16 a. aikščių Europoje –Turgaus aikštę, kurią supa buvę
turtingų pirklių namai. O taip pat, vieną gražiausių Lenkijos šventyklų – 16 a. Katedrą, kurią
projektavo arcitektas Morando. Pasigrožėsime miesto Rotušės pastatu.

Mieste gausu kavinių, restoranų. Papietaujame ir tęsiame kelionę Lietuvos link.
Naktį sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA 250 Eur
Į kelionės kainą įskasičiuota:

*Transportas, kelių, aikštelių mokesčiai
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa
*4 nakvynės, 4 pusryčiai viešbutyje Lvovo mieste
*Kelionės dokumentų sutvarkymas
Į kelionės kainą neįskaičiuotos išlaidos:

*Medicininių išlaidų draudimas kelionei
*Lankomi objektai, gido paslaugos (*) Lucke ir Lvove, Karpatų kalnuose. APIE 30 Eur /žmogui. 1Eur
– 27 UAH
* Bilietas į Operos teatrą 300-400 UAH
* Lvove Kavos kasykla ir Lvovo Štrudelis – 500UAH
*Lvovo Alaus muziejus, degustacija 90UAK + audiogidas 36UAH
*Pasikėlimas į Lvovo Rotušės bokštą – 40UAH
*Lvove pavalgymui restorane (pietums) 300 – 400UAH* Lenkijoje (1Eur – 4.2 PLN) pavalgymui aie
40PLN, higienos reikmėms – 10 PLN
Pastaba. Obektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Kelionių centras neatsako už pasienio
kontrolės punktų darbą ir situaciją pasienyje. Vykstantys į Ukrainą turi turėti, galiojantį Lietuvos
Respublikos piliečio pasą.
INFORMACIJA/REGISTRACUJA 841399544, 869684064 organizatorė – vadybininkė Sigita.

Datos:
Datos: 2020 06 24-2020 06 28
Trukme: 5d.4n.
Spec. žinute: Renkama grupė
Kaina: 250 €
Datos: 2020 08 26-2020 08 30
Trukme: 5d.4n.
Kaina: 250 €
Datos: 2020 10 07-2020 10 11
Trukme: 5d.4n.
Kaina: 250 €

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

