LENKIJA. VELIČKA-ZAKOPANĖ -MORSKOE OKO
EŽERAS-KROKUVA-ČENSTAKAVAS (su R.Jakučiu)
Programa:
1diena. 05.00val išvykimas iš Šiaulių (05.00 – Tilžės g.stotelė prie Katedros; 05.15 Gegužių
gatvė aikštelė prie PC Akropolis). Kelionė Lietuva –Lenkiją. Vakarinė ekskursiją po Krokuvos
senamiestį: Pranciškonų bažnyčia, Jogailaičių universitetas, Rotušės bokštas, miesto širdimi
vadinama Sukienica (turgaus aikštė) su žavia renesansine hale, įspūdingą Šv.Marijos bažnyčią*,
Šv.Florijono vartus, Žalgirio mūšio paminklą, paminklą A.Mickevičiui.Nakvynė viešbutyje.
2diena. Aplankome jau 700 metų veikiančią Veličkos druskų kasyklą. Tai unikalus paminklas, tuo
pačiu gamtos draustinis, pasižymintis gydančiomis savybėmis. 15 amžiuje šią vietą buvo pamėgę
karaliai su savo svitomis. Šiandieninė kasykla, tai 350 km požeminių tunelių labirintas, iš kurių
lankytojams skirta tik 2 km. Trasa tęsiasi per 20 kamerų išsidėsčiusių trijuose lygiuose, nuo 65 iki
135m gylyje po žeme pro ežerus, koplyčias su druskų skulptūromis, bareljefais ir sietynais.
Kasyklose veikia požeminis paštas, restoranas, kino teatras, teniso kortai. Kasyklų oras turi
gydomųjų savybių. Ekskursija kasykloje su vietiniu gidu (rusų kalba).*
Krokuva –senoji Lenkijos sostinę. Ekskursija į Vavelio kalvą, kurią puošia didingi rūmai-Lenkijos
–Lietuvos karalių rezidencija *, Vavelio katedra* (Karaliaus Žygimanto varpas, jo koplyčia,
S.Batoro, Jogailos, jo žmonos Jadvygos ir kitų karalių kapai, poeto A.Mickevičiaus palaikai). Tęsiame
ekskursiją po Krokuvą. Laisvas laikas. Pageidaujantys pietauja simpatiškame restoranėlyje „Koko“
(Galebia 8).
Vakare grįžtame nakvynei į viešbutį.
3diena. Pusryčiai. Keliaujame į kalnų kurortą Zakopanę kurią turistai „atrado“ jau 19 amžiuje. Jo
populiarumą lėmė sentimentai vietinių gyventojų kultūrai, bei žavėjimasis gamta. Zakopanėje
keltuvu pasikelsime * į Gubaluvka kalną iš kur atsiveria nuostabi Tatrų ir kaimyninių kalnų
masyvų: Gorcų, Pieninų ir Beskidų panorama. Grįžtate į Zakopanę – pažintis su seniausia miesto
dalimi,apžiūrime medinę Atma vilą, aplankome seniausią medinę bažnytėlę statytą 1874m. Turėsime
galimybę pabuvoti Guralių (kalniečių) nacionaliniame turguje, pasivaikščioti tik pėstiesiems skirtoje
Krupovki gatvele arba seniausia kurorto Kocelnia gatve, kurioje pajusime tikrą vietinių gyventojų
folklorinę kultūrą, tradicijas. Čia įsikūrusiose užeigose galėsite paragauti garsios kalniečių
“kvasnicos“ ar šio krašto tradicinės „grybienės“. . Iš Zakopanės vykstame prie bene gražiausio, 4
pagal dydį Lenkijos Tatrų kalnų ežero –Morske Oko. Iš Zakopanės važiuojame į Lysa Polianą
(Slovakijos link, atstumas 20 km). Ežerą galima pasiekti keliais būdais: Vienas iš jų keliauti pėstute 9
km, kitas būdas greitesnis bet brangesnis –važiuoti beveik valandą arklių tempiama brička*. Brička
nuvažiuojama apie 7 km, likusius 2km teks įveikti savomis kojomis. Prie ežero mėgaujamės kalnų ir
ežero vaizdu, vėsiname kojas gaiviame vandenyje, skaičiuojame plaukiojančias žuveles arba tiesiog
gulime ant akmenų.. Nakvynė viešbutyje.

4 diena. Pusryčiai. Keliaujame link Čenstakavo. Čenstakava – didžiausias ir svarbiausias Lenkijos
piligrimų centras. Tai Švč.Marijos Mergelės šventovė, kurioje saugomas „Juodosios Madonos“
paveikslas.
Tęsiame kelionę Lenkija -Lietuva. Naktį sugrįžtame į namus.

Kelionės kaina 175Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga -ekskursinė programa
*3 nakvynės viešbutyje su pusryčiais
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje: (Lenkijos valiuta -zlotais 1Eur -4PLN)
*Zakopanė, keltuvas į Gubalovkos kalną 22 -19 PLN;
*Aukštųjų Tatrų nacionalinis parkas ~5-2.50 PLN
*Vežimas, traukiamas arkliu į Morskoe oko – 50 PLN į priekį, 30PLN atgal.
*Velička. Druskų kasykla – 94PLN – 74PLN(moksleiviams, studentams)
*Šv.Marijos bažnyčia Krokuvoje -10-8 PLN;
*Vavelio katedra 12-7PLN, audiogidas 7-5PLN
*Vavelio kalva, pilies lobynas -20-12PLN, karališkieji kambariai – 20-12PLN, gidas rusų kalba 300
PLN grupei.
*Pavalgymas Lenkijoje 20-40PLN
*Lenkijoje higienos reikmėms turėti 5PLN
Pastaba. Lankomų objektų kainos, eiliškumas ir skaičius gali keistis.
Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.
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