LENKIJA. RADVILŲ REZIDENCIJA NIEBOROVE
–VARŠUVOS KARALIŠKIEJI PARKAI
Programa:
1diena. 02.00val išvykimas iš Šiaulių į Lenkiją. Išvykimo vieta: 02.00 val Gegužių gatvė- PC
Akropolis ir 02.15 –Tilžės gatvė Katedra. Galimi sustojimai turistų paėmimui Radviliškyje,
Panevėžyje, Kaune.
Kelionė Lietuvos –Lenkijos keliais Varšuvos link. Lankome vienus geriausiai Lenkijoje restauruotų –
Radvilų rūmus Nieborove. Tai paskutinė kunigaikščių Radvilų rezidencija Lenkijoje. Šiuose
rūmuose nuo 1774 m iki 1945 m gyveno šios žymios šeimos palikuonys. Šiuo metu rūmuose yra
įkurtas muziejus, kuriame galima pamatyti 17-19 amž Radvilus menančius originalius baldus,
paveikslus, grafikos darbus, porceliano, stiklo dirbinius, laikrodžius, biblioteką. . Rūmus supa du angliško ir prancūziško stiliaus parkai.. Apsilankome Nieborovo parke* kur įspūdingi kanalai,
milžiniški karpytų medžių labirintai.
Taip pat aplankome vieną gražiausių Lenkijoje romantiškąjį Arkadijos parką*. Tai vienas iš
žymesnių antiškųjų parkų Europoje. Parke yra suprojektuota antikinę architektūrą bei skulptūrų
imituojančių statinių, šaltinių, kalvų. Prie įėjimo į parką, tarp vaismedžių – šulinys vadinamas
Palemono šaltiniu. Parko vidinėje dalyje yra tvenkinys su vadinamąją Aukų sala. Aplink jį
išdėstyta: Dianos šventykla ir romėniškais akvedukas su kažkada, taip pat graikiškoji mūro arka,
amfiteatras, malūnas ..
Tęsiame kelionę į Varšuvą. Atvykę į Varšuvą lankome įspūdingąji Lazienkų karališkąjį parką
–vieną gražiausių Europoje. Aplankome “rūmus ant vandens“* ir pasivaikštome po karališkąjį
parką, kuris yra vienas didžiausių Vašuvoje. Jis užima 76 ha plotą. Pats parkas buvo suprojektuotas
17 amžiuje Liubomirskių šeimos pageidavimu, o paskui jį įsigijo Stanislovas Augustas Poniatovskis,
tais metais kai buvo išrinktas karaliumi. Parkas ir rūmai tapo karaliaus prioritetu.
Šiandien parkas pasitinka lankytojus puikiai sutvarkytas: pamatysime 1860 pastatytą oranžeriją,
Salos rūmus, amfiteatrą kuris primena koliziejų….Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje.

2diena. Pusryčiai. Karališkuoju traktu vykstame iki Vilanovo karališkojo parko. Lankome
įspūdingus didingojo baroko Vilanovo rūmus*. Rūmus supa didžiuliai dviejų lygių itališki sodai ir
romantiškas angliško stiliaus parkas. Jame yra didžiulis tvenkinys su tolumoje atsiveriančiais
„industrinės romantikos“ vaizdais, įspūdingos karpytų skroblų sienos. Vilanovo rūmai kadaise buvo
karaliaus Jono III Sobieskio vasaros rezidencija. Vėliau čia gyveno Augustas II ir kitos aristokratų
šeimos.
Toliau aplankome Varšuvos senamiesčio širdį- Karalių pilį* ir šalia esančią aikštę, Senojo ir

Naujojo Turgaus aikštes. Pamatome Barbakano gynybinę sieną, Šv.Jono Krikštytojon katedrą, kurioje
palaidoti paskutiniai Mozūrijos kunigaikščiai, konservatoriją-filharmoniją kurioje mokėsi
M.K.Čiurlionis. Aplankysime Šv.Kryžiaus bažnyčią, kurioje palaidota lenkų kompozitoriaus F.Šopeno
širdis. Laisvas laikas pietums, suvenyrams. Po pietų išvykstame į Lietuvą. Vėlai vakare
grįžtame į namus.

Kelionės kaina 85Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota;
*kelionė turistinės klasės autobusu
*kelionės vadovo -gido paslauga, ekskursinė programa
*1nakvynė viešbutyje su pusryčiais
*kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos:
*Higienos reikmėms turėti 4-5 zlotus
*Pavalgymui Lenkijoje 20-40 zlotų
*Vilanovo rūmai 20-15zlotų, rūmų parkas 5-3 zlotai
*Gidas Vilanovo rūmuose (audio arba vietinis)-10zlotų
*Karalių rūmai -23 -15 zlotų iki 16 m 1-zlotas audiogidas 11 zlotų
*Lazienki parkas Bilietas 25-18-1 zlotas Oranzerija 20-15-1 zlotas
*Nieborovo rūmai ir parkas -20 zlotų
*Arkadijos parkas -10 zlotų
Lenkijos valiuta (1PLN apie 4 EUR)

PASTABA. Lankomų objektų skaičius, lankymo eiliškumas bei kainos gali keistis. Lydintis
kelionės vadovas muziejuose ekskursijų neveda.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų
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