MUZIEJŲ NAKTIS VARŠUVOJE IR PUSDIENIS
MALONUMŲ NAUJAME – DIDŽIAUSIAME EUROPOJE
VANDENS PARKE – “PARK OF POLAND” (05.16 d.
keliama į kitą datą)
Programa:
Kelionės data: 2020.05.16-17 d.
Didžiausias Europoje Vandens pramogų parkas – “PARK OF POLAND” lankytojams
duris atveria 2020.02.20 d. (www.parkofpoland.com) Parkas – įsikūręs maždaug 50
km nuo Varšuvos, Zukowska vietovėje. Vandens parke yra: 18 plaukimo baseinų
(bendras jų plotas – 3.5 tūkst. kv./m), 32 vandens čiuožyklos (bendras ilgis 3,2 km),
įskaitant ir ilgiausią Europoje 320 m ilgio nusileidimo taką. Lankytojams atskirai
sukurtas atogrąžų parkas (40 tūkst. kv./m plotas). Atogražų Parke iš Malazijos,
Floridos ir Kosta Rikos atvežtos ir pasodintos tikros palmės ir kiti augalai…
1 diena. 6.00 val. išvykimas iš Šiaulių (6.00 val. Gegužių g., PC Akropolis ir 06.15
val. Tilžės g., Katedra). Kelionė Lietuvos ir Lenkijos keliais su sustojimu pakelės
užeigoje pavalgymui, kavai.
Po pietų atvykstame į Varšuvą. Ekskursiją pradėsime nuo “Karalių pilies”. Nenuostabu, juk
būtent šioje pilyje ir buvo pradėta kurti Varšuva, bei prasidėjo šio nuostabaus miesto
istorija. 1980 m. pilis ir Varšuvos senamiestis buvo įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą. Ekskursija Varšuvos “Karališkosios pilies muziejuje“*.
Pilies aikštėje paminklas Žygimantui III Vazai, Prezidentūra, universitetas, universiteto
bibliotekos sodas* – didžiausia turistų atrakcija. Sodas įrengtas ant bibliotekos stogo,
iš kurio atsiveria nuostabus miesto vaizdas. Toliau aplankome Šv. Jono Krikštytojo
katedrą, kurioje ilsisi F. Šopeno širdis. Pasivaikštome po Turgaus aikštę su buvusiais pirklių
namais. Apsigyvename viešbutyje ARKADIA Royal (Bronislawa Czecha 10).
Laisvas laikas savarankiškam pasivaikščiojimui po Varšuvą. Nuo 20.00 val. prasideda
Varšuvos muziejų naktis. Duris atveria muziejai, bažnyčios, galerijos, parodos…
Lankytojams bus suteiktas nemokamas miesto transportas. Siūlome aplankyti Koperniko
mokslo centrą, Nacionalinį muziejų (muzaum Narodova), saugančiame senovės
egiptiečių, graikų, romėnų meno kūrinius, lenkų religines meno kolekcijas… Turgaus
aikštėje – Varšuvos istorijos muziejus. Miesto gatvėse ir aikštėse vyks koncertai,
pasirodymai. Kavinėse ir baruose bus paruoštos specialio programos…

Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Išvykstame į Žukowską, į naująjį vandens pramogų parką
– “PARK OF POLAND”*. Po pramogų vandens parke keliaujame namų link.
Visai grupei, pageidaujant sustojame Augustove ir 17.00 val išplaukiame laivu*
pasiplaukioti Raspudos slėniu – trukmė 1.30 val (35 PLN).
Vėlai vakare sugrįžtame į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 88 Eur
Į kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa
*1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais
*Kelionės dokumentų sutvarkymas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS, UŽ KURIAS MOKA TUSISTAS KELIONĖS METU: 1 Eur
-4.2 PLN
*Lankomi mokami objektai ir paslaugos pažymėtos (*) apie 40 Eur
*Pavalgymas Lenkijoje apie 40 PLN
*Higienos reikmėms turėti 5 PLN
Pastaba: objektų skaičius, kainos ir rodymo eiliškumas gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 vadybininkė – kelionės
organizatorė 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

