ATRASKIME VAKARŲ UKRAINĄ: LUCKAS – LVOVAS –
ZHOLKVA
Programa:
Kelionės vadovais gali būti: Saulius Stasiūnas, Ričardas Jakutis
Lvove galima ilsėtis, šviestis, linksmintis. Lvovas gražus, senovinis miestas su gerai
išlaikytu ir gražiai sutvarkytu senamiesčiu. Miestas – artimas europietiškąjam
pasauliui, todėl Lvovo senamiesčio architektūra labiau, nei kiti Ukrainos miestai
mena Vilniaus, Krokuvos, Vienos ir kitų Europos miestų dvasią…
1 diena. 02.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją. Atvykstame į
Lucką. Luckas yra Volynės srities administracinis centras. Tai – vienas seniausių Ukrainos
miestų. Šimtmečius šį miestą valdė vietos kunigaikščiai, kol 1340 m. Lucką kunigaikščio
Gedimino vadovaujami paėmė lietuviai. Po ketverių metų Luckas atiteko Gedimino sūnui
Liubartui. Šis pastatė mūro pilį. Po Liubarto mirties pilį valdė jo sūnus Teodoras. 1387 m. į
Lucką įžengė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, o 1392 m. miestas buvo galutinai
prijungtas prie LDK. Paskutinis monarchas rezidavęs Lucko pilyje buvo Vytautas. Žuvus
Vytautui Luckas tapo Lenkijos vasalu.
Pažintis su Lucko pilmi*. Po ekskursijos pietaujame restorane “Vytauto karūna“*. (Plitnici
1 tel. +38032727114). Pagal galimybę apžiūrėsime Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Pokrovo
cerkvę, Šv. Trejybės bažnyčią, miesto gynybinės sienos fragmentus. Keliaujame į Lvovą.
Nakvynė viešbutyje Ramada 3*.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Apžvalginė ekskursija autobusu po Lvovą su Lvovo
gidu: Liublino unijos kalva, kur kadaise stovėjo Aukštoji pilis. Ant kalvos apžvalgos aikštelė.
Puiki Lvovo panorama (ši vieta laikoma pačiu geriausiu miesto apžvalgos tašku). Toliau
pažintis su baroko šedevru Šv. Jurgio katedra, su Šv. Anufrijaus grota. Viena gražiausių
Lvovo bažnyčių. Jos varpinėje įkeltas Lietuvos kunigaikščio Liubarto 1342 m. padovanotas
varpas. Laisvas laikas pietums. Po pietų tęsiame ekskursiją po Lvovą su Lvovo gidu
pėsčiomis.
Susipažįstame su 14-20 a. pradžios arcitektūra: Domininkonų bažnyčia, Turgaus aikšte
ir ją supančiais pastatais, katedra, bokštuota Rotušė (esant galimybei kilsime į Rotušės
bokštą), seniausia (14 a.) Armėnų katedra, Siono katedra (16-17 a. renesansas) . Šalia 65
metrų aukščio Korniakto bokštas, paminklai Ukrainos karaliui Danilai, A.Mickevičiui,
Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, Boimų šeimos koplyčia, esanti šalia Lotynų katedros,
Laisvės ir Ševčenkos prospektai. Miesto centre daugybė istorinių pastatų, aikščių ir parkų,

bažnyčių ir vienuolynų, fontanų ir paminklų, kavinių ir restoranų… Laisvas laikas.
Vakare, pageidaujantys lankosi Operos teatre arba vakarieniauja viename Lvovo
restorane (Pravda alaus teatras Rynok (Sg32,Kriivka), kur neįžengsite be
slaptažodžio “Slava Ukraine”).
Nakvynė viešbutyje Ramada.
3diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame su Lvovo gidu į Lyčiakobo kapines. Tai –
vienos didžiausių ir įspūdingiausių senųjų kapinių Europoje, kuriose “guli” visa 19-20 a.
Vakarų Ukrainos tragiška istorija.
Laisvas laikas pietums.
Po pietų autobusu keliaujame į netoliese Lvovo, esantį miestelį – Zholkvą (į
Žulkvės). Žulkvės renesaninis miestas – tvirtovė nuo 1989 m., pretenduojanti į Unesco
Pasaulio paveldo sąrašus. Ekskursijos, pasivaikščiojimo su vietiniu gidu* (2 val. Kaina
528 UAF grupei; užsakymas tel. +380325222 info@zhovkva-tour.info) metu lankome 17 a.
karaliaus Jono Sobieskio Žulkvės pilį (bilietas 15 UAH), kuri 18 a. priklausė Radviloms
(garsiam Nesvyžiaus šeimininkui Mykolui Radvilai Žuvelei), Šv. Lauryno kankinio ir
Stanislovo bažnyčią (1606-1618 m.), Žulkievskių ir Sobieskių giminės nekropolį, baziljonų ir
domininkonų vienuolynus, 17 a. sinagogą. Miestą apžvelgsime iš paukščio skrydžio – rotušės
bokšto* (bilietas 20 UAH). Grįžtame nakvynei į viešbutį “Ramada” Lvove. Vakare
laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje “Ramada”.
4 diena. Pusryčiai. Keliaujame namo į Lietuvą. Kelionė Ukrainos-Lenkijos keliais su
sustojimais pavalgymui pakelės užeigose. Vėlai vakare sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina – 215 Eur/žm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – turistinės klasės 45 vt. autobusas;
*Kelionės vadovo paslauga;
*3 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Luckas, pilis – bilietas + gidas 40 grivinų;
*Luckas pavalgymas – nuo 300 UAH;
*Lvovas. Lyčiakovo kapines 40 UAH;
*Gidas po Lvovą ~ 15 Eur darbo valanda;
*Armėnų bažnyčia 15UAH;

*Boimų koplyčia 30UAH;
*Itališkas kiemelis 15UAH;
*Rotušė 45UAH;
*Zholkva vietinis gidas – 2 val. 528 UAH;
*Žulkvės pilis bilietas – 15 UAH/asm., rotušės bokštas – 20 UAH.
1Eur – 4 PLN; 1 Eur – 26 UAH.
Vykstant į Ukrainą būtinas galiojantis pasas.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas bei jų kainos gali keistis. Lydintis
kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda.
Ši kelionė organizuojama kolektyvams. Data kolektyvams, pagal pageidavimą.
Informacija/užsakymai: 841399544; 869807197; 861846466 Jovita, Virginija.
Kelionės kaina grupėms derinama agentūroje. Kaina priklauso nuo žmonių
skaičiaus grupėje, viešbučio ir kt.
Informacija/registracija: 841399544; 869684064 vadybininkė-kelionės organizatorė
SIGTA bustravel@splius.lt

Datos:
Datos: 2020 10 01-2020 10 04
Trukme:
Kaina: 215 €

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

