Lenkijos Karalių ir Riterių Miestai: Varšuva ir Torunė
Programa:
Kelionės vadovas-gidė istorikė Laima -Filomena Jonaitiene
1 diena .03.00 val išvykimas į Lenkiją Išvykimo vieta: 03.00 -Tilžes gatvė Katedra .03.15Gegužių gatvė Akropolis
. Kelionė Lietuvos –Lenkijos keliais iki sostinės Varšuvos (trukmė apie 10 val ) Varšuva –didžiausias
Vakarų Europos miestas ,ilgą laiką buvęs ne tik Lenkijos bet ir Lietuvos sostine.Į seimus jos karalių
rūmuose karietomis keliaudavo bajorai iš mūsų šalies.
Atvykus į Varšuvą ekskursija po Varšuvos senamiestį .kuris atrodo senas, bet iš tikro per II
Pasaulinį karą jis visas buvo virtęs griuvėsių krūva. Po karo lenkai sostinės senamiestį atstatė rimtai
,autentiškai.
Aplankome Lazienki parką ir rūmus* (76 ha miesto centre)Tai karališkas parkas ,pamatysime
daug gražių objektų ,tarp kurių antikinio stilaus teatras ,oranžerijos ir praktiškai ant vandens
stovintys įspūdingi rūmai.*
Pasivaikščiosime karališkuoju keliu praminta gatve ,kuri yra viena svarbiausių Varšuvoje. Ties
karališkuoju keliu stovi Karalių pilis * ,ZigmantoIII Vazos kolona Varšuvos simbolis –Undinės
fontanas ,Turgaus aikštė ,Šv.Jono katedra ,kuri yra svarbiausia istorinių įvykių liudininkė
Vykstame į Vilanovo rūmus* –karaliaus rezidenciją pastatyta 17 amž ,.Tai karaliaus Jono III
Sobieskio ,pagarsėjusio kovomis su turkais ,vasaros rezidencija.Čia gyveno Augustas II ,kurio dėka
rūmai ypatingai išgražinti.Tai nuostabus didingojo baroko pavyzdys ir buvusios Respublikos didybės
liudininkas .Eūmus supa didžiuliai dviejų lygių itališki sodai ir romantiškas angliško stiliaus parkas
Apsigyvename viešbutyje Laisvas laikas Varšuvos senamiestyje Apie 21.30 pagal galimybę
nuvyksta prie gynybinės sienos esantį šviečiančių ir muzikuojančių fontanų parką
Nakvynė viešbutyje
2 diena Ankstyvi pusryčiai .Kelionė į riterių miestą –Torunę (207 km) Torunė Lenkijos gotikos
perlas .Senamiestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.Ant Vyslos kranto
stovinčio miesto istorija prasidėjo kaip slavų gyvenvietė ,kirios vietoje 13 amž kryžuočiai
įkūrė miestą ,pastatė gynybinę pilį ,kurios liekanos yra iki šiol.Torunė buvo Hanzos
sąjungos narė ,Torunė viduramžiais buvo klestintis miestas.
Torunės senamiestis yra vienas didžiausių Lenkijoje .Apžvalginė ekskursija po Torunės
senamiestį su vietiniu gidu*:Miesto Rotušė ,Šv.Dvasios bažnyčia .M.Koperniko namas ,Kreivasis
bokštas ,Tilto vartai ,gynybinė siena ,paminklas M.Kopernikui..

Laisvas laikas paskanauti Torunės alaus , žymiųjų Torunės meduolių
Kelionė į Lietuvą (670km trukmė apie 9 val )
Vėlai vakare sugrįžtame į namus
KELIONĖS KAINA 95Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas ,kelių ,aikštelių mokestis
*Kelionės vadovo paslauga
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje
*Kelionės organizacija
Papildomos išlaidos: (Lenkijos valiuta -zlotas (PLN) 1Eur -4PLN
*Higienos reikmėms -5PLN
*Pavalgymui nuo 40PLN
*Lazieni parkas -rūmai (nemokamas)
*Vilanovo rūmai 20-15PLN parkas 5-3PLN
*Apžvalgos aikštelė -Mokslo ir kultūros rūmai Varšuvoje 15-12PLN
*Karalių rūmai 30-20PLN (trasa zamkowa)
*Apžvalginė ekskursija Torunėje su vietiniu gidu 65Eur grupei

Pastaba.Lankomų objektų skaičius ,eiliškumas ir kainos gali kisti .

Kelionių centras Turizmo vadybininkas -kelionių organizatorius Gytis Lukoševičius +37064219000

Datos:
Datos: 2019 08 24-2019 08 25
Trukme: 2d1n
Kaina: 95 €

Datos: 2019 09 21-2019 09 22
Trukme: 2d1n
Kaina: 95 €

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

