LENKIJOS TATRŲ KALNŲ MALONUMAI
Programa:
Kelionės maršrutas: Zakopanė – Niedzicos pilis – Ščavnicos
kurortas – Morske Okas – Terminiai baseinai
KELIONĖS VADOVĖ DALIA MOTIK
1 diena. 02.00 val išvykimas iš Šiaulių į Lenkiją. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją iki Zakopanės (1016
km). Pakeliui sustojame užkąsti, papietauti pakelės užkandinėje* Vakare apie 20 val. atvykstame į
Zakopanę. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Keltuvu keliamės į Kasprovo viršūkalnę (aukštis 1987 m.). Tai
viena labiausiai lankomų viršūnių visuose Tatruose. Ji yra pagrindiniame Tatrų masyve, per ją eina
Lenkijos/Slovakijos siena. Čia viena koja esi Lenkijoje, kita jau Slovakijoje.
Keltuvu nusileidžiame į Zakopanę. Trumpa ekskursija Zakopanės mieste:
Krupovka gatvė, senoji medinė bažnytėlė, istorinės kapinės, kalniečių turgus.Vakarienė guralių
užeigoje*: tradiciniai patiekalai, gyva liaudiška muzika.
Nakvynė viešbutyje.
3diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į Niedzvicos pilį (43 km). Ši gotikinė pilis iškilo 14 amž.
Pieninių kalnų apylinkėse ant 300 metrų aukščio kalvos. Vėliau ši pilis buvo perstatyta renesansiniu
stiliumi. Pilis dar vadinama Dunajeco pilimi nuo to paties pavadinimo upės. Aplankome pilyje įrengtą
muziejų*. Čia yra valčių prieplauka, Dunajeco upe plaustais *plukdo ir lenkai ir slovakai.
Pieninų perlu laikoma Ščavnica, daugiau kaip 200 metų gyvuojantis sveikatingumo kurortas.
Įsikūręs Pieninų kalnų papėdėje, prie pat Nacionalinio Pieninų parko.
Atvykstame į kurortą Ščavnicą. Pasivaikštome promenada, galimybė degustuoti įvairių rūšių
mineralinį vandenį Ščavnicos atrakcija yra keltuvas *į Palenicą. Nuo jos atsiveria nuostabi Tatrų,
Pieninų, Beskidų Sondeckio ir visos Ščavinicos panorama.
Grįžtame į Zakopanę – sustojame prie medinės arcitektūros perlo-Dembno bažnyčia.
Laisvas laikas Zakopanėje, kurioje vakarais gyvenimas virte verda. Nakvynė viešbutyje.
4diena. Pusryčiai viešbutyje, tęsiame pažintį su Zakopanės kraštu. Vykstame į Podhalė regiono
tradicinį tradicinį kaimelį Chocholovą, kuris yra tarsi folkloro muziejus bei Zakopanės tradicinio
architektūrinio stiliaus įsikūnijimas. Kita šio stiliaus vertybė, dėmesio verta regiono vietakoplyčia ant Jaščuruvkos kalno. Apžiūrime Jaščuruvkos koplyčią ir pėsčiomis žygiuojame iki
gražiausio Tatrų kalnų ežero-Morskė Oko. Galima pasirinkti brangesnį būdą pasiekti Morskė Oką
– nuvažiuoti arklių tempiama brička (kaina į viršų ir apačią apie 70PLN/žm).
Po pietų maudynės terminiuose baseinuose (Terme Bukovina* arba Chocholovskie Termy*).
Nakvynė viešbutyje.

5 diena. Ankstyvi pusryčiai. Išvykstame į Lietuvą. Kelionė su sustojimais pavalgymui pakelės
užeigose.
Vėlai vakare sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 225 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*4 nakvynės viešbutyje su pusryčiais
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE: (1Eur – 4PLN)
* Higienos reikmėms keliaujant per Lenkiją – apie 5PLN
*Keliaujant per Lenkiją pavalgymui apie 40PLN
*Pasikėlimas keltuvu į Kosprowy kalną (pakilimas ir nusileidimas su įvažiavimu 43 PLN, vaikams
5-15metų ir senjorams taikomos nuolaidos)
*Vakarienė Zakopanėje guralių užeigoje 20 Eur
*Niedzvicos pilis Bilietas ? Gido paslauga
*Plaukimas plaustais
*Keltuvas į Palenicą
*Kelionė brička prie ežero Morske Okas apie 70PLN
*Maudynės terminiame baseine Terme Bukovina arba Chocholoskie Termy
Pastaba. Programos eiga dėl objektyvių priežasčių kelionės metu gali kisti. Lankomų objektų
skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda.
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Datos:
Datos: 2019 10 16-2019 10 20
Trukme: 5d. 4n.
Kaina: 225 €
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