PLAUKIMAS AUGUSTAVO KANALU – VILKO GUOLIS –
GDANSKAS – SOPOTAS – MALBORKO PILIS
Programa:
Pažintis su Šiaurine Lenkija prasidės – Lenkijos „Šiaurės Venecijoje“ – Augustave.
Pro miestą vingiuoja gamtos ir istorijos paminklas – Augustavo kanalas. Tai
unikalus objektas, įrengtas dar XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Lenkai Augustavo
kanalą vadina vandens kelių perlu. Nes plaukiant laivu prieš akis veriasi nuostabūs
gamtos vaizdai, kuriuos gali beveik ranka paliesti tiesiai iš laivo. Čia turėsite
galimybę plaukti laivu ir įveikti kanalo šliuzą.
Išvykimo vieta ir laikas:

6.30 val. išvykimas iš Klaipėdos, nuo Akropolio (iš Dubysos gatvės pusės), išvykimo
laikas gali keistis.
6.45 val. išvykimas iš Gargždų (Klaipėdos g. 15-17, bankas- Kultūros centras).
7.15 val. išvykimas nuo degalinės Trevena, prie kelio į Rietavą-Kvėdarną.
Autostrados 57 kilometras.
7.45 val. išvykimas iš iš Kryžkalnio, Orlean degalinė (Šiauliečiams vykdomas
pervežimas ŠIAULIAI-KRYŽKALNIS, jei asmenų skaičius yra iki 20)
9.00 val. išvykimas iš iš Kauno Circle degalinės (Vakarų aplinkelis 10, Kaunas)
2022 m.gegužės 20d. (penktadienis). Pažintis su Šiaurine Lenkija prasidės – Lenkijos

„Šiaurės Venecijoje“ – Augustave. Pro miestą vingiuoja gamtos ir istorijos paminklas
– Augustavo kanalas. Tai unikalus objektas, įrengtas dar XIX amžiaus pirmojoje pusėje.
Lenkai Augustavo kanalą vadina vandens kelių perlu. Nes plaukiant laivu prieš akis veriasi
nuostabūs gamtos vaizdai, kuriuos gali beveik ranka paliesti tiesiai iš laivo. Čia turėsite
galimybę plaukti laivu ir įveikti kanalo šliuzą.Pasigrožėję nuostabiais gamtos vaizdais,
vyksime į II pasaulinio karo metais įrengtą Hitlerio karinę būstinę „Vilko guolį“
(Wolfschanze) – slėptuvę, kurioje jis praleido 900 dienų. 1944 m čia buvo įvykdytas
nesėkmingas pasikėsinimas į Hitlerį. Vilkas – tai partinis Adolfo Hitlerio slapyvardis, kuriuo
jis dažnai naudojosi. Gerložo miškai „Vilko guolio“ statybai pasirinkti neatsitiktinai.
Teritorijos dislokacijos vieta ir kraštovaizdis (miškai, ežerai, kanalai, pelkės, upės) buvo
natūralus apsaugos elementas iš rytų pusės. Nakvynė viešbutyje.
2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienis). Papusryčiaujame ir vykstame susipažinti su šiaurės
Lenkijoje prie Baltijos jūros krantų, įsikūrusiu pajūrio kurortu – Sopotu. Miestas įkurtas
kaip pajūrio slavų tvirtovė VII a. Nuo XVI a. čia pradėjo kurtis didikų poilsio vilos, miestas

drauge su Gdansku ir Gdynia sudaro Trimiesčio aglomeraciją. Kvėpuosime kurorto
dvasia, apžiūrėsime ilgiausią Europoje medinį molą ( 515,5 m ilgio tiltas). O eidami
turistų mėgstamiausia promenada, moderniosios architektūros kūrinys „Kreivasis
namas“ mus perkels tarsi į pasaką. Ekskursijos metu išvysite rafinuotą bei
prabanga dvelkiantį pastatą, kurio statyba kainavo 20 milijonų guldenų, dabar
šiame pastate įsikūręs taip vadinamas „Didysis viešbutis“.Laisvas laikas,
pasivaikščiojimui….. Kelionę tęsime link Gdansko – vieną seniausių Lenkijos miestų su
žavingu senamiesčiu. Prie Baltijos jūros įsikūręs uostamiestis tai pamario vaivadijos sostinė.
Miestu teka dvi Vyslos upės atšakos, jame daug tiltų. Miesto senamiesčio stilius
viduramžiškas: daug siaurų vėjuotų gatvelių, namų stačiais stogais ir balkonais. Apžiūrėsime
miesto istoriją atskleidžiančius Aukštuosius, Auksinius ir Žaliuosius vartus, renesanso
stiliaus viduramžiškus pastatus, stabtelsime prie miesto simbolio – Neptūno fontano.
Išvysime Karališkųjų namų pastatus, buvo aplankyti Lenkijos karalių, aplankiusių
Gdanską: Zygmuntas III Vaza (lankėsi septynis kartus), Vladislovas IV Vaza, Janas
Kazimieras, Jan III Sobieski, Stanislovas Leszczynskis.Po ekskursijos laisvas laikas, kurio
metu galėsite pasivaikščioti promenada, užsukti į kavinę ar restoraną ir
pamaloninti skonio receptorius, o gal norėsis dar kartą pasigrožėti Gdansko
senamiesčiu. Nakvynė viešbutyje.2022 m. gegužės 22 d. (sekmadienis)Po pusryčių,
lankysime Marienburgo pilį – tvirtovę. Marienburgas (lenk. Malbork) beveik 150 metų
buvo didžiojo magistro aukščiausios Ordino valdžios buveinė, Ordino valstybės sostinė. Tai
didžiausia iš plytų statyta tvirtovė tuometinėje viduramžių Europoje. Mieste kirtosi Europos
prekybos keliai.
Marienburgo tvirtovė − viena didžiausių ir geriausiai
išlikusių Viduramžių gynybinės ir rezidencinės architektūros pavyzdžių Vidurio ir
Rytų Europoje, viena monumentaliausių bei įspūdingiausių plytinės gotikos ansamblių
Europoje. Čia kalėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis, o Lietuvos ir Lenkijos jungtinei
kariuomenei, laimėjusiai Žalgirio mūšį prieš Vokiečių ordiną, Marienburgo pilies užimti
nepavyko. Ekskursija pilyje praves vietinis pilies gidas rusų kalba.Po ekskursijos vyksime
link namų.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*2 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais;
*Kelionė autobusu;
*Kelionės vadovo-gido paslaugos,
*Kelionės programos rengimas ir derinimas,
*Kelionės organizavimo išlaidos.
Papildomiems mokamiems objektams – apie 120 PLN (apie 30 eurų).
Pastaba:
Lankomų objektų, paslaugų skaičius gali keistis, gali kisti ir kainos.
Reikalingi dokumentai:
LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Jų galiojimo laikas iki kelionės pabaigos
turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 869684064; 841399544; 841525059 – vadybininkė Sigita.

Datos:
Datos: 2022 07 08-2022 07 10
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Renkama grupė
Kaina: 165 €
Datos: 2022 07 15-2022 07 17
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 165 €
Datos: 2022 08 05-2022 08 07
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Renkama grupė
Kaina: 165 €

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

