MUZIEJŲ NAKTIS VARŠUVOJE
Programa:
Varšuva –Lenkijos sostinė ir didžiausias miestas ,įsikūręs šalies centrinėje dalyje prie
Vyslos upės (1,7mln gyventojų). Varšuva yra Lenkijos politinis, ekonominis ir kultūrinis
centras.
Pirmoji įtvirtinta gyvenvietė Brodno dabartinės Varšuvos teritorijoje buvo įkurta 9 amž,
1596m į Varšuvą buvo perkelta Žečpospolitos sostinė, miestas tapo oficialia Lenkijos ir
Lietuvos valdovo rezidencija .
Antrojo Pasaulinio karo metais Varšuva buvo beveik visiškai sugriauta, liko tik 20%
pastatų. Beveik visas senamiestis atstatytas po karo. Varšuvos centras įtrauktas į UNESCO
Pasaulio paveldą .
1diena. Anksti ryte išvykimas į Lenkiją.. Iš Šiaulių išvykstama 5.00 val.- Gegužių gatvė PC
Akropolis ir 05.15 val –ir stotelė prie Katedros.
Apie 14-15 val atvykstame į Varšuvą ..Vykstame į viešbutį. Apsigyvename viešbutyje.
Apžvalginė ekskursija po Varšuvą autobusu. Nuvažiuosime į Lazienki, kur vandens rūmai ir
Karališkas parkas (Zespol palacowo-ogrodowy Lazienki Krolewskie). Pamatysime nuostabų parko ir
rūmų kompleksą, kaip vieną gražiausių Europoje. Pastatytus 17 amžiaus rūmus supa unikalus
parkas. Šis architektūros paminklas iškilo Abiejų Tautų Respublikos Karaliaus Stanislovo Augusto
Poniatovskio –paskutinio bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovo dėka.
Toliau važiuodami autobusu pamatysime paminklą Šopenui, Trijų kryžių aikštę, Rondo Ch de
Gaulle”a žiedą su dirbtine palme (15metrų aukštis). Važiuosime Marzalkowska prospektu,
pamatysime aukščiausią pastatą-Stalino “dovaną” Lenkijai –Mokslo Akademijos pastatą, šiuolaikinius
Varšuvos dangoraižius, Saksų sodą, Didyjį teatrą, paminklą Varšuvos sukilėliams …
18 val prasideda Varšuvos MUZIEJŲ NAKTIS (nemokamai). Duris atveria muziejai, bažnyčios,
galerijos. Muziejų naktį Varšuva nemiega –muziejų naktį Varšuvoje veiks apie 210 įstaigų.. Miesto
gatvėse ir aikštėse bus organizuojami koncertai, pasirodymai, originalios pramoginės programos bus
kavinėse, baruose. Lankytojams bus suteiktas mieste nemokamas transportas-kursuos specialūs
autobusai ir istorinė tramvajaus linija.
Kokie žymiausi muziejai dalyvauja “Muziejų naktyje”?
1.Koperniko Mokslo centras info www. Kopernik.org.pl/en/
2.Karalių pilisInfo www/zamek-krolewski.pl/en

3.Nacionalinis muziejus Info www.mnv.art.pl
4.Varšuvos istorijos muziejus Info http:/mhprl.pl
Būtinai nuvykstame į šviečiančių ir muzikuojančių fontanų parką Pilies pašonėje. Savo
grožiu prilygsta gražiausiems fontanams Barselonoje, Vegase(JAV) ir Osakoje (Japonija). Pro 367
kiaurymes fontanas per 1 min iššauna 30 tūkstančių litrų vandens. Yra apšviestas 300 LED
reflektorių. Šviesos lazerio spektaklius čia lydi klasikinė ir pop muzika, tarp jų- ir F.Šopeno, bei Lady
Gaga kūriniai (Tai galite išvysti nuo 21 val).
Sužinoję, pamatę, pasilinksminę grįžtate į viešbutį (norintys ilgiau likti mieste – grįžta į
viešbutį taxi – kaina apie 40zlotų). Nakvynė viešbutyje.
2diena Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Varšuvos senamiestį pėsčiomis Pradedame nuo
Pilies aikštės. Pilies aikštėje –pirmas paminklas pasauliečiui Lenkijoje-karaliaus Zigmanto III kolona .
Gido lydimi žingsniuojame Karališkuoju traktu su puikiomis aristokratų rezidencijomis ir garsiais
istoriniais paminklais, tarp kurių Šv.Kryžiaus bažnyčia. Pamatysime Prezidentūrą, Universitetą,
Varšuvos Universiteto biblioteką (biblioteka yra kiek toliau nuo Universiteto pastato, tačiau vistiek
netoli centro), kurios pastato fasadas kiek primena atverstą knygą ir yra vienas įdomiausių
šiuolaikinės architektūros sprendimų Lenkijos sostinėje. Ant šio pastato yra įrengtas 1 ha sodas.
Sodas atveria neįtikėtinai gražius Varšuvos ir Vyslos vaizdus. Praeisime pro Šv.Onos bažnyčią,
Šv.Jono katedrą, kurioje buvo karūnuojami beveik visi Lenkijos karaliai. Aplankysime senamiesčio
vertybę – Turgaus aikštę.
Laisvas laikas suvenyrams ir pavalgymui prieš kelionę į Lietuvą.
Apie 16 val išvykstame į Lietuvą. Naktį sugrįžimas į namus.

KELIONĖS KAINA 80Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*1 nakvynė viešbutyje “Stawisko 2*” su pusryčiais
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE (1Eur -4PLN):
*Mokamiems lankomiems objektams, vietiniam transportui Varšuvoje rekomenduojame
turėti apie 40-60 zlotų.

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, kainos gali keistis. Kelionės vadovas muziejuose,
galerijose ekskursijų neveda.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30keliautojų.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

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

