SAVAITGALIO KELIONĖ Į ŠIAURĖS LENKIJĄ –
GDANSKĄ
Programa:
Maršrutas : Kalvarija–Olsztynas–Malborkas–Sopotas–Gdanskas–Vilko guolis
Data: Pasirinktinai
1 diena. 02.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Kelionė Lietuvos–Lenkijos keliais – iki Olštyno (502
km). Apie 10.30 val. atvykstame į Olštyną. Olštynas – tai Lenkijos Varmijos–Mozūrijos
vaivadijos sostinė. Ekskursija po gotikinį senamiestį. Pamatome Varmijos kapitulos pilį (be
užėjimo į pilį), kurioje ilgą laiką dirbo M. Kopernikas. Pasivaikštome po Turgaus aikštę,
apžiūrime baroko stiliaus rotušę ir gotikinę Šv. Jokūbo bažnyčią, vienoje iš kavinių
papusryčiaujame ir 12.00 val. iškeliaujame į Malborką (140 km). 14.30 val. atvykstame į
Malborką – buvusią Kryžiuočių ordino didžiojo magistro būstinę. Plytinės gotikos šedevru
vadinamą tvirtovę sudaro 3 pilys, sujungtos į bendrą gynybinį kompleksą. Čia buvo
kuriami baltų ir slavų žemių užkariavimo planai, iš čia išjojo vyrai 1410 m. į Žalgirio mūšį.
Ekskursija po pilį su vietiniu gidu (rusų kalba*).
16.30 val. išvažiuojame į Sopotą (70 km). Sopotas – geriausias pajūrio kurortas Lenkijoje.
Pasivaikštote ilgiausiu mediniu molu* Europoje, nuo kurio atsiveria puikus Baltijos jūros
reginys, apžiūrime žymiojo architekto Gaudi šedevrus primenantį lenktą namą. Laisvas
laikas paplūdimyje.
Apie 20 val. važiuojame į viešbutį Gdanske. Įsikūrę viešbutyje, kelionės vadovui lydint,
ekskursija-pasivaikščiojimas senamiesčio gatve – ilgasis turgus.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje.Tęsiame ekskursiją-pasivaikščiojimą po senamiestį.
Praeisime karališkuoju keliu pro miesto vartų kompleksą (auksiniai, aukštieji, žalieji
vartai). Pasigrožėsime renesanso stiliaus viduramžių laikų pastatais, prabangiais pirklių
brolijos Artūro namais, Neptūno fontanu, antra pagal dydį ir didžiausia Europoje iš plytų
pastatyta ankstyvosios gotikos stiliaus Šv. Marijos Mergelės katedra*, solidžia auksakalių
gatvele ir puošniu Didžiuoju Arsenalu.
Apie pietus iš Gdansko išvykstame Lietuvos link. 260 km pravažiavus, sustojame netoli
Ketrzyno esančiame Gerložo miške, kur yra įtvirtinta A. Hitlerio slėptuvė “Vilko guolis“
www.wolfsschanze.pl. A. Hitleris, planuodamas Sovietų Sąjungos užpuolimą, jau 1940 m.
pradėjo tam rimtai ruoštis. Rytų Prūsijoje, visai netoli Lietuvos sienos (tuo pačiu Sovietų
Sąjungos), pradėjo statyti dar vieną savo karinių būstinių – Vilko guolį. Per karą A. Hitleris

turėjo 20 karinių būstinių. Bet “Vilko guolis” buvo vienas svarbiausių. Tai buvo mažas
miestelis, kuriame turėjo gyventi ir dirbti apie 2000 nacių. A. Hitleris čia su pertraukomis
praleido 3 su puse metų. Dabar “Vilko guolis“ – muziejus ir čia pamatysime, kas iš jo liko
po vokiečių pasitraukimo. 18.00 val. ekskursija* “Vilko guolyje” su vietine gide Beata
(lietuvių kalba).
Po ekskursijos keliaujame link Lietuvos. Naktį sugrįžtame į namus.
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*TRANSPORTAS, KELIŲ, AIKŠTELIŲ MOKESČIAI;
*KELIONĖS VADOVO PASLAUGA;
*1 NAKVYNĖ SU PUSRYČIAIS VIEŠBUTYJE GDANSKE;
*KELIONĖS ORGANIZAVIMAS.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE (LENKIJOS VALIUTA ZLOTAIS 1EUR – 4 PLN):
*Higienos reikmėms – 5 PLN;
*Pavalgymui pakelės užkandinėje – apie 40 PLN;
* MALBORKO PILIS. BILIETAS – 37-27 PLN. Gido paslauga – 250 PLN / grupei;
*Sopotas – MOLAS. Bilietas 8-4 PLN;
*Gdanskas, katedros bokštas 10-5 PLN;
Dėl kelionės kainos teirautis agentūroje!

*”Vilko guolis”. Bilietas 15-10 PLN. Gido paslauga grupei – 150 PLN.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama. Objektų skaičius, eiliškumas ir
lankymo kainos gali keistis.
INFORMACIJA DĖL KELIONES: Vilniaus 233, Šiauliai – „Kelionių centro“ biuras Tel.:
841399544, 869807197 – Jovita, VIRGINIJA – 861846466.

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

