PER VAKARŲ UKRAINĄ – Į VENGRIJĄ
Programa:
Kelionės maršrutas: Liublinas–Lvovas–Mukačevas–Egeris–Budapeštas–Hevizas–Katovicai
1diena. Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Lenkiją. Po pietų atvažiuojame į
Liubliną – miestą, įkurtą net 12 a. Ekskursija po senamiestį ir pilį, kurioje 1569 m. tarp Lenkijos ir
LDK buvo pasirašyta sutartis – Liublino unija. Pagal šią sutartį gimė nauja valstybė – ABIEJŲ TAUTŲ
RESPUBLIKA. Tęsiame kelionę į Zamostę. Nakvynė viešbutyje Zamostėje.
2 diena. Pusryčiai. Keliaujame į Ukrainą – į Lvovą. Lvovas daug kam primena Vilnių, Vieną – net
Paryžių. Ekskursija po Lvovą su vietiniu gidu*: Bernardinų bažnyčia, Korniakto bokštas,
Domininkonų bažnyčia, Itališkas kiemelis (15 UAH /žm.), Boimų koplyčia (30UAH), Rotušė (45 UAH).
Paminklai T. Ševčenko, A. Mickevičiui, Potockių rūmai. Legendų namas, Kavos manufaktūra
(požemiai). Laisvas laikas (pagal galimybę – apsilankymas Operos teatre arba viename iš restoranų).
Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Tęsiame ekskursiją po Lvovą. Iš Lvovo išvykstame į Mukačevą.
Ekskursija su vietiniu gidu: pilis, vyno rūsiai, “Vyno sodas“. Nakvynė viešbutyje.
4 diena Pusryčiai. Išvykstame į Vengriją – į Egerį. Egeris – tai Vengrijos baroko sostinė ir garsus
Vengrijos vynininkystės ir vynuogių auginimo centras. Miestas pasižymi turtingu architektūriniu
paveldu Ekskursija po miestą: Bazilika, Arkivyskupijos rūmai, Dobo aikštė, Egerio tvirtovė*.
Apsilankymas vengriškoje čardoje Gražuolių slėnyje*. Naminių vynų, tikro vengriško guliašo
ragavimas, maudynės terminiuose baseinuose Egeryje* ( +3636510552) . Nakvynė
viešbutyje.
5 diena. Pusryčiai. Kelionė į Budapeštą. Ekskursija po Budapeštą: Budos pilies lankymas,
Karalių rūmai, Šv. Trejybės aikštė, Šv. Matiaso bažnyčia, senamiestis. Ekskursija po Peštą: Šv.
Ištveno bazilika, Glerto kalnas, Didvyrių aikštė, Vaci gatvė, Parlamentas, Operos teatras, Šv. Stepono
katedra, Vajdahunyado pilis, Vorošligeton parkas, Žvejų bastionas. Terminių baseinų lankymas*.
Vakare plaukimas laivu Dunojaus upe. Nakvynė viešbutyje.
6 diena . Pusryčiai. Kelionė į Hevizo kurortą, garsėjantį didžiausiu pasaulyje terminiu 4.4
ha ploto ežeru. Iš vulkaninio kraterio trykšta 35 laipsnių temperatūros vanduo, prisotintas
sieros, dujų, mineralinių medžiagų. Šio ežero dumblas naudojamas gydymui. Pažintis su
kurortu. Tęsiame kelionę šiaurine Balatono ežero pakrante. Atvykstame į Tyhanį pusiasalį.
Pažintis su gyvenviete: Benediktinų vienuolynas, bažnyčia. Grupės pageidavimu, pietūs ir
vengriško vyno ragavimas vyno rūsyje. Pagal galimybę, maudynės Balatono ežere. Vakare
sugrįžtame į Budapeštą. Nakvynė viešbutyje.
7 diena. Pusryčiai. Kelionė namų link. Važiuojame į Lenkiją – į Katowicus. Laisvas laikas

pavalgymui, suvenyrams. Nakvynė viešbutyje.
8 diena. Pusryčiai. Kelionė į Lietuvą. Vakare sugrįžtame į Šiaulius.

Kelionės kaina ~ dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu 49 v. autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
* 7 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Liublinas. Šv. Trejybės koplyčia – 30 PLN. Gidas pilyje ir koplyčioje – 250 PLN / grupei;
*Lvovas. Lyčiakovo kapinės – 30 grivinų. Gidas –10 Eur / grupei (1 val.);
*Ukrainiečių virtuvės restoranas „Barčevsky“ – 5-7 Eur;
*Gidas Lvove – 30 Eur / grupei (1Eur-30UAH);
*Lvovas. Operos ir baleto teatras. Bilietai – 3-12 Eur;
*Egeris, baseinai -2000 Huf/žm., bazilika (auka – apie 3 Eur) (1 Eur -300 Huf);
*Vyno ir vengriško guliašo degustacija – 4500 HUF;
*Egerio pilis -1600 HUF;
*Gedelės rūmai – 3300 HUF;
*Sečenio terminės maudyklės – 5400 HUF;
*Metro bilietas Budapešte – 350 HUF;
*Plaukimas laivu Budapešte – 10 Eur;
*Maudynės Balatono ežere – 700-800 HUF;
*Benediktinų vienuolynas ir bažnyčia – 1200 HUF;
*Leidimas patekti į Hevizo teritoriją – 2600 HUF;
*Vakarienė vyno rūsyje – 6500 HUF;
*Modernus meno muziejus Budapešte – 1800 HUF.
Kainos ir lankomų objektų skaičius gali keistis. Nurodytos kainos suaugusiems, vaikams ir

senjorams gali būti taikomos nuolaidos. Kelionės kaina priklauso nuo žmonių skaičiaus grupėje ir
pasirinktų paslaugų (transportas, viešbučiai).
Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama.
INFORMACIJA tel.: 841399544, 861846466, 869807197 – Jovita, Virginija

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

