LENKIJA. ,,DIDYSIS VYSLOS ŽIEDAS“
Programa:
Kelionės vadovas, kelionės autorius – gidas Saulius Stasiūnas.
Maršrutas: Šiauliai – Varšuva – Torunė – Ciechocinek – Buczynies – Elblagas – Suvalkai –
Šiauliai.
02.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vietos ir laikas:
02.00 Gegužių g. PC Akropolis;
02.15 Tilžės g. Katedra.
1 diena
Kelionė Lietuvos – Lenkijos keliais į Lenkijos sostinę Varšuvą – 560k – apie 10 val.
Vidurdienį atvykstame į Varšuvą. Pažintį su Lenkijos sostine pradėsime nuo pažinties su karališkuoju
Lazienki parku bei visą rūmus kompleksu.* „Lazienki“ reiškia „pirtis“, tad čia netrūks vandens ir
atgaivą teikiančių jaukių vietelių. XVII amžiuje čia buvo įrengtas karališkasis žvėrynas, šalia kurio
pastatyti pirmieji pastatai bei maudynių paviljonas. XVIII amžiaus antroje pusėje pasiuntinys Abiejų
Tautų Respublikos karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis įsakė suformuoti taisyklingo plano
parką, o maudyklės virto karališkąja rezidencija, dar vadinama ,,Rūmais ant vandens”.
Pietų pertraukai vykstame prie XX amžiaus Varšuvos „stebuklo“ – Stalino dovanos – kultūros ir
mokslo rūmų. Čia ne tik pasistiprinsime, bet ir galėsime pasidairyti po Varšuvą iš 30-ojo aukšto
terasos*.
O tada jau pėsčiomis nersime į Varšuvos centrinę ašį bei senamiestį. Mūsų laukia tikrų tikriausias
karališkasis kelias nuo „Nowy Swiat“ aikštės iki Prezidentūros, pakeliui besistebint ištaigingais
namais, stilingomis gatvėmis, išraiškingomis bažnyčiomis bei įžymybių paminklais. Galiausiai prieš
mūsų akis atsivers Karalių pilis ir Žygimanto kolona. Už jų esantis gotikinis senamiestis suvilios savo
jaukiomis gatvelėmis, paslaptinga Šv. Jono katedra, o prie miesto sienų įminsime šios miesto vardo
paslaptį… Beieškodami gražiausios aikštės, pateksime į Naujamiestį, kur nuostabioje dermėje stovi
XV amžiaus Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo bažnyčia, paminklas XX amžiaus genijui – Marijai
Salomėjai Sklodovskajai – Kiuri, bei veikia XXI amžiaus šviečiančių fontanų parkas.
Žinoma, skirsime laiko kavai bei apsipirkimui.
Apie 19 val. išvykstame iš Varšuvos. Nakvynė viešbutyje netoli Torunės.
2 diena

Pusryčiai viešbutyje. Iškeliaujame į Torunę.
Torunė – tai 1233 metais kryžiuočių ordino įkurtas miestas, jau nuo XV amžiaus vidurio priklausęs
Lenkijos karaliams – jogailaičiams! Ekskursijos metu atrasime net dvi Torunes – Senamiestį ir
Naujamiestį, kurie XVIII amžiuje turėjo atskiras gynybines sienas, rotušes, turgaus aikštes ir net
gyvenimo tradicijas. Dauguma senojo miesto gatvių yra paverstos pėsčiųjų zona, tad malonioje ryto
ramybėje atrasime čia gimusio Mikalojaus Koperniko namus ir paminklą, Pasvirusį bokštą ir rotušę,
Tilto vartus ir gynybines sienas, „Žvaigždžių“ namus ir legendinį miesto gelbėtoją nuo varlių
antplūdžio… Laisvas laikas, būtinai paragausime įžymiųjų Torunės meduolių!
Pietaujame mieste, kuris garsėja savo kulinarinėmis tradicijomis ir nuo viduramžių garsia skonių
įvairove.
Visai šalia Torunės yra įspūdinga vieta, nors gerokai mažiau žinoma, kaip Veličkos. Tai – Ciechocinek
miestas, dar vadinamas SPA miestu. Kai aštuonioliktame amžiuje Velička ir Bochnia miestai,
kuriuose gausu druskos telkinių, atiteko Austrijai, Ciechocinek ir netoliese esantys Slonsk druskos
ištekliai atkreipė Lenkijos pareigūnų dėmesį. Inžinieriaus Stanislovo Staszico iniciatyva buvo
sukurtas druskos gavybos projektas, kurio ryškiausiai matoma dalis – druskos gradacijos bokštai. O
kur druska – ten ir sveikata.
Ciechocinek, kaip kurortas vystėsi nuo 1836 m. Nuo 1867 m. veikiantis geležinkelio susisiekimas su
Bydgoščiu ir Varšuva nulėmė sparčią plėtrą ir miesto teisių suteikimą 1916 m. Mūsų laukia
sveikinanti pažintis su Lenkijos kurortu prie Vyslos.
Vakarop iš Ciechocinek vykstame link Ostrudos. Nakvynė viešbutyje.
3 diena
Ankstyvi pusryčiai. Vykstame į Buczyniec prieplauką, kur mūsų laukia viena iš viešnagės Mozūrijoje
įdomybių kelionė Ostrudos – Elbingo kanalu. Išplaukiame 09.00 arba 09.20 val. Kelionė Ostrudos –
Elbingo kanalu ( niekur kitur to nepamatysite, neišbandysite…laivu per pievas).
Prieš pusantro šimto metų ežeringame Lenkijos Mozūrijos krašte buvo įrengtas išskirtinis technikos
stebuklas – Ostrudos – Elbingo kanalas. Įdomus šis kanalas tuo, jog dalį nuo Ostrudos iki Elbingo
apie 80 km nusidriekusio kanalo sudaro bėgiai … Laivai, plaukiantys šiuo maršrutu, turi įveikti apie
100 m paukštinėjimą ir sudėtingų konstrukcijų dėka dalį kelio rieda bėgiais. Tai vadinama kelione
„laivu per pievas“! Plaukdami šiuo istoriniu maršrutu grožėsimės labai saugoma Mozūrijos gamta:
miškais, ežerais, pievomis, gausybe paukščių, o jei pasiseks – ir laukiniais gyvūnais. 4,5 val.
trunkanti kelionė* paliks neišdildomus įspūdžius.
Atplaukiame į Elbingą, antrą pagal dydį Varmijos – Mozūrijos miestą, jau nuo XIII a. priklausiusį
Hanzos sąjungai, kadaise buvusį Teutonų ordino magistrų rezidencija. Elbingas yra seniausias
miestas Varmijos – Mozūrijos vaivadijoje, kadaise buvęs svarbus uostas. Pasivaikščiosime po
senamiestį bei skirsime laiko pietums. Apie 14 val. išvykstame link namų.
Pakeliui „paganysime“ akis kalvotos Varmijos, ežeringos Mozūrijos bei lietuviškos Palenkės
peizažuose bei jaukių miestelių gatvelėse.
Vėlai vakare sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA – 195 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Transporto išlaidos;
*Kelionės vadovo – gido paslauga;
*2 nakvynė viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje (1 Eur – 4.20 PLN):
*Lazienki parkas ir „Rūmai ant vandens“ 20-40 PLN/asm., audio gidas – nemokamas;
*Kultūros ir mokslo rūmų terasos 30-ame aukšte lankymas – 15-20 PLN/asm. 15 PLN/asm., perkant
daugiau kaip 10 bilietų;
*Ekskursijos Torunėje bei Ciechocinek su vietos gidu rusų kalba – 400 – 800 PLN/grupei (kaina
derinama);
*Pietūs Varšuvoje, Torunėje, Elblage – 25-40 PLN/asm;
*Plaukimas laivu Ostrudos – Elblago (Varmijos) kanalu bei ežeru-rezervatu Družno ~120 PLN/asm.
Pastaba.
Mokamų objektų lankymas pagal pageidavimą. Lankomų objektų kainos gali keistis.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544 ,869684064 vadybininkė, kelionės operatorė
Sigita.

Datos:
Datos: 2022 07 29-2022 07 31
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 195 €
Datos: 2022 09 16-2022 09 18
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 195 €

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

