MALŪNŲ MIESTAS – PANEVĖŽYS IR POILSIS SU SPA
ISTORIŠKAI YPATINGOJE VIETOJE – „ROMANTIC“
VIEŠBUTYJE MIESTO ŠIRDYJE
Programa:
Panevėžys – išskirtinis miestas, kuris ryškus miesto kultūros politikos bruožas – ypatingas
dėmesys profesionaliai muzikai. Panevėžio savivaldybė vienintelė Lietuvoje įkūrė Muzikinio
teatrą. Panevėžiečiai savo miestą vadina malūnų miestu, nes būtent malūnų čia niekad
netrūko ir netrūksta. Centrinė miesto aikštė – Laisvės aikštė yra visai šalia vienos
gražiausių ir lankomiausių. Mieste taip pat akį traukia 3 esančių bažnyčių
architektūra, Panevėžio svečius domina Panevėžio Kraštotyros muziejus, meno ir
fotografijos galerijos ”Dailės galerija” ir kitos lankomos vietos. Čia, ne tik, pailsėsite, bet ir
iš naujo galėsinte pažinti šį žavingą miestą.
Kviečiame pailsėti „Romantic“ keturių žvaigždučių viešbutyje, kuris yra istoriškai
ypatinga vieta. „Romantic” viešbutis yra įsikūręs atnaujintame istoriniame malūne,
pačiame Panevėžio miesto centre. 1841 m. derlingiausiose Lietuvos žemėse po gaisro
atstatytas mechaninis malūnas, vienintelis ištvėrė Pasaulinių karų negandas, okupacijos ir
nacionalizacijos laikmečius. Istorijos metraščiuose minima, jog Panevėžio malūnas,
sumaldavęs per metus daugiau kaip 5 mln. pūdų kviečių, dar XIX a. pab. per Panevėžį
nutiestu Liepojos-Romnų siauruoju geležinkeliu, lietuviškus miltus gabendavęs į Rygą,
Peterburgą, Liepojos uostą, Maskvą bei Varšuvą.
Viešbučio pavadinimas „Romantic” pirmą kartą išgirdus gali nuskambėti kiek
pretenzingai, tačiau šis Panevėžyje įsikūręs viešbutis nesileistų vadinamas niekaip
kitaip! Neteko ilgai vargti renkant pavadinimą, kadangi visą viešbutį supanti aplinka:
jaukus vidinis kiemas, senovinis pagoniškas aukojimo akmuo, tingiai tekantis Nevėžis,
svajingai nuteikianti salelė viduryje, du grakštūs tilteliai, per kuriuos kiekvieną vasaros
savaitgalį galima pamatyti ant rankų nešamą nuotaką, iš medžių žalumos išnyrantys
bažnyčios bokštai bei besižavinčių praeivių veidai nebyliai šnabžda šį vardą. Viešbučio
architektūra primena jaukų, romantišką dvarelį Panevėžyje. Tikintys, kad pastatai
turi savo sielą, neabejotinai tai pajus tik įžengę į pastato vidų…
PASIŪLYMAS: (Kaina – 224 Eur).
Į kainą įskaičiuota:
Apgyvendinims verslo klasės kambaryje;

ETNO SPA procedūros dviems: pirtelė 30 min, kūno šveitimas 20 min, viso kūno
masažas 40 min.);
Neibotas apsilankymas sporto salėje ir baseino ir pirčių erdvėje;
Vakarienė;
Pusryčiai.
PASTABA: būtina išankstinė registracija.
Informacija / registracija tel:. 869684064 – vadybininkė Sigita.

Datos:
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

