KERINTYS KARPATAI–UŽKARPATĖ IR BOHEMIŠKASIS
LVOVAS
Programa:
Kelionės į kalnus visais laikais viliojo žmones … Ukraina turi Karptų kalnus, kurie dar
vadinami Žaliuoju Ukrainos perlu.
Ukrainos Karpatai – vidurinė didingo Vakarų Karpatų kalnyno grandis. Jo aukščiausios
viršūnės: Goverla (2061 m), Petros (2020 m). Ukrainos Karpatai garsėja savo natūraliu
grožiu, miškais, alpinėmis pievomis, kriokliais, kalnų ežerais. Po kalnus klajojantys
piemenys, guculų tradicijos ir harmonijoje gyvenatys vietos gyventojai daro šią vietą
patrauklesnę ir jaukesnę.
1 diena. 02.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Kelionė Lietuvos, Lenkijos keliais (630 km). Atvykstame į
Liubliną – vieną seniausių Kazimiero Didžiojo statytų miestų Lenkijoje. Šiame mieste 1569 m. buvo
pasirašyta LIUBLINO UNIJA, apie kurią byloja paminklas, stovintis mieste, Lietuvos aikštėje.
Liubline aplankome pilį*, gotikinę Šv.Trejybės bažnyčią. Papietaujame* ir keliaujame į Lvovą (220
km). Pasienio formalumai, vakare apie 21-22 val. atvykstame į Lvovą. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Vykstame į Karpatų kalnus, į Nacionalinį gamtinį parką “SINEVIR” (apie 200
km, kelias Kijevas-Čiopas). Vietinio gido vedami*, grožimės Karpatų perlu – Sinevir ežeru, kuris yra
didžiausias ežeras Ukrainos Karpatuose (plotas – 7 ha). Sineviras yra 989 m aukštyje virš jūros lygio.
Ežeras unikalus savo grožiu ir žavi paslaptimis, legendomis. Ežero vanduo yra permatomas, švarus,
pastovi vandens temperatūra 11 laipsnių.
Aplankysime gražiausią Karpatuose krioklį Šepot (Shypit) – maudynės “jaunystės vonioje”.
Susipažinsime su Pelepec miesteliu.
Keltuvu pasikelsime* į Gimba kalną, nuo kurio atsiveria nuostabi kalnų panorama.
Nakvynė viešbutyje “Grand Hotel SPA“4*. Vakare galėsime naudotis (nemokamai) viešbučio
baseinu arba vietinės nacionalinės užeigos (kolibos) paslaugomis* (vaišės, nacionalinė gyva muzika).
3 diena. Pusryčiai – Švediškas stalas. Keliaujame (86 km) į Užkarpatės miestą – Mukačevą.
Užkarpatė iš kitų regionų išsiskiria mineralinio vandens šaltiniais, vyndarystės tradicijomis.
Pakeliui – sustojimas Šenbornų medžioklės rezidencijoje (sanatorija “Karpati”). Ekskursija*, po to –
sustojimas pietums* (apie 300-500 UAH) restoranėlyje “Kredens”. Atvykstame į Mukačevą, kur ant
vulkaninės kilmės kalvos stovi galinga, labai gerai išlikusi Palanoko mūrinė pilis. Jos statytojas yra
Lietuvos kunigaikštis, LDK Gedimino anūkas Teodoras Karijotaitis. Ekskursija po pilį*. Užkarpatė
garsėja savo vynais ir sūrais. Vykstame į unikalius į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktus ir nuo 1557

m. veikiančius, turkų belaisvių kalne iškirstus 4,5 km ilgio vyno brandinimo rūsius. Ekskursija*. Po to
vykstame į “Vyno sodą” skanauti vietinio vyno, sūrio … Nakvynė viešbutyje “Premjier”3*.
4 diena. Pusryčiai. Iš Mukačevo sugrįžtame į Lvovą. Apsigyvename viešbutyje. Po trumpo poilsio
pradedame pažintį su buvusios Galicijos sostinės senamiesčiu, kuris įtrauktas į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą (3 val. trukmės ekskursija po Lvovą su vietine gide Veronika lietuvių kalba*).
Apžvalginė ekskursija autobusu: miesto panorama nuo pilies kalno, Šv. Juro soboras, I. Franko
Universitetas. Ekskursija pėsčiomis : Aukštoji pilis *, Šv. Jurgio soboras su Šv. Anufrijaus grota,
lotynų katedra, armėnų kvartalas ir seniausia Lvovo bažnyčia, Turgaus aikštė. Esant galimybei,
pasikėlimas į Rotušės bokštą, Parako bokštas, Domininkonų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis,
Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas. Menų turgus “Vernisaž”, Čevčenski Gai* – muziejus po atviru
dangumi. Laisvas laikas savarankiškai susipažinti su gurmanišku Lvovu. Populiariausi restoranai ir
kavinės Lvove:
*Kryivka. Patalpos įrengtos partizanų bunkeryje (1942-1953 m.). Prie įėjimo pasitinka partizanas,
kuriam reikia pasakyti slaptažodį “Slava Ukraina” ir tik tada galėsite pakliūti į šį restoraną. Virtuvė
nacionalinė, kainos nedidelės.
*Alaus restoranas “Pravda”. Įrengtas gana įdomiai, stalai iš padėklų, raudoni laiptai.
*Senasis pašto ofisas – ypatinga vieta, ant kurios sienų – visa Lvovo istorija. Čia gaminami rankų
darbo makaronai, kurių gaminimo procesą galima stebėti, geriant tradicinį slyvų vyną ar kompotą.
Už makaronų porciją su pasirinktu padažu ir ingredientais, taurę vyno mokėsite apie 5 Eur.
*Baczewski – tai ta vieta, kur lankytojai perkeliami į praėjusio šimtmečio pradžią, linksmąjį Lvovą.
Čia susipažinsite su Galicijos virtuve. Vieta pavadinta Baczewskio šeimos vardu, kuri 18 a. įkūrė
pirmąją pasaulyje degtinės gamyklą. Šis restoranas traukia žmones dėl savo naminės degtinės.
Tai – tik dalis restoranų. Lvove 750000 gyventojų ir 5 gyventojams tenka 1 restoranas, kavinė.
Nakvynė viešbutyje.
5 diena. Pusryčiai viešbutyje. Tęsiame ekskursiją po Lvovą. Aplankome Lyčiakovo kapines*. Jos –
vienos seniausių Ukrainoje, įkurtos 16 a. ir prieš dvi dešimtis paskelbtos istoriniu – memorialiniu
draustiniu. Ekskursija po kapines (lietuvių kalba, gidė Veronika*).
Ekskursija-pasivaikščiojimas po Lvovo senamiestį su kelionės vadovu. Aplankome KAVOS KASYKLĄ.
Jei visame pasaulyje kava auga, tai Lvove ji kasama, todėl Lvovas laikomas Ukrainos kavos sostine.
Kava buvo perkama dideliais kiekiais ir sandėliuojama miesto rūsiuose. Pasakojama kad dar dabar
po žeme yra milžiniški jos kiekiai. Iš rūsių žalios kavos pupelės buvo keliamos į viršų, skrudinamos ir
malamos. Tokios tradicijos šioje kavinėje išliko iki šiol. Kasti kavą galite pabandyti patys. Jus nuves į
tamsų rūsį, duos šalmą. Išbandysite šią pramogą…
Verta užeiti į šokolado manufaktūrą, didžiausią prekybos centrą.
18.00 val. Lvovo Operos teatre žiūrime spektaklį. Nakvynė viešbutyje.
6 diena. Ankstyvi pusryčiai. Išvykstame iš Lvovo. Kelionė per Lenkiją į Lietuvą su sustojimais
pavalgymui, trumpam poilsiui (900 km). Vėlai vakare sugrįžtame į namus .

KELIONĖS KAINA – 250 Eur ( grupei ne mažiau 30 turistų)

Sveikatos draudimas kelionei – 3,5 Eur /žm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transporto paslaugos;
*5 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
Lenkija 1 Eur – 4 PLN;
*Higienos reikmėms – apie 5 PLN;
*Pavalgymui pakelės kavinėje 20-40 PLN;
*Liublinas, pilis. Bilietas 10-15 PLN. Gido paslauga – 110 PLN / grupei;
*Liublinas. Šv. Trejybės koplyčia 10-15 PLN;
Ukraina, 1 Eur 30-35UAH;
;
*Keltuvas į Gimbos kalną –

UAH

*SPA paslaugos (pageidaujantiems) viešbutyje “Grand Hotel SPA“ – 1500 UAH;
*Pilipec vakaronė KOLYBOJE – apie 20 Eur /žm.;
*Šenbornų medžioklės rezidencija. Bilietas –15 UAH;
*Pavalgymas restoranėlyje “Krendens” 300-500 UAH;
*Palanoko pilis Mukačeve. Bilietas – 40 UAH;
*Mukačevas. Vyno brandinimo rūsiai. Bilietas – 50 UAH;
*Mukačevas. “Vyno sodas” – 120 UAH;
*Lvovas. Vietinio gido paslauga – 1200 UAH / grupei;
*Lvovas. Ličiaqkovo kapinės – 37 UAH (bilietas ir gido paslauga);
*Operos teatras. Bilietas nuo 50-500 UAH;
*Lvovas, pavalgymas restorane nuo 5-10 Eur;
*Mokamiems objektams Lvove papildomai turėti apie 100 UAH.
Pastaba. Esant didesnei nei 30 žm. grupei, kaina perskaičiuojama.

Visi vykstantys turi turėti galiojančius pasus, tapatybės kortelė netinka. Lankomų objektų skaičius,
eiliškumas, kainos gali keistis.
Informacija /registracija tel.: 8413998544, 869807197, 8761846466 – 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

