SAVAITGALIS VARŠUVOJE
Programa:
TRUKMĖ 2 d. 1n.
Kelionės vadovė Laima-Filomena Jonaitienė
Varšuva – puikus pasirinkimas, turiningam savaitgaliui. Varšuva – tai geros kainos,
gražus senamiestis, daug įvairių lankytinų objektų, pramogų… Mums iki jos atvykti
netoli ir nesudėtinga… Tad skirkite savaitgalį Varšuvai, pažinčiai su didžiausiu
Europos didmiesčiu, Lenkijos sostine, jos istorija, o gal vieną ar kitą niekutį įsigyti.
Aplankyti Varšuvą tikrai verta!
1 diena. Anksti ryte 5.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta 5.00 val., Gegužių g., PC
Akropolis ir 5.15 val – Tilžės g., stotelė prie Katedros.
Kelionė Lietuvos-Lenkijos keliais į Varšuvą (apie 10 val.). Apie 15 val. atvykstame į
Varšuvą, įsikūriame viešbutyje. Ekskursija po Varšuvos senamiestį. Pasivaikštome
istorine gatve, vadinama Karališkuoju keliu, kuri jungia Pilies aikštę su Vilanovo
rūmais. Apžiūrėsime, grožėsimės Šv. Onos bažnyčia, paminklais M. Kopernikui, A.
Mickevičiui. Aplankysime Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje palaidota Šopeno širdis.
Apžiūrėsime šalia, esančius grojančius Šopeno suoliukus. Apžvelgsime Varšuvos panoramą
iš aukščiausio pastato – Mokslo ir Kultūros rūmų. Pastatas primena Manhateno dangoraižį,
bet tai sovietinės praeities reliktas – stalinistinės arcitektūros paminklas. Iš šių rūmų 231 m
aukščio atsiveria viena įspūdingiausių Varšuvos panoramų*. Laisvas laikas…
Nakvynė viešbutyje hotel Arkadia Royal, Varšuva.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionės vadovo-gido lydimi tęsiame pasivaikščiojimą po
Varšuvos senamiestį: Karalių pilis, Žygimanto III Vazos kolona, barbakanas, Šv. Jono
katedra, Turgaus aikštė. Pageidaujantiems siūlome aplankyti populiariausius
Varšuvos muziejus: Karalių rūmus*, kuriuose vekia nacionalinis muziejus, kur
susipažinsime su Lenkijos istorija, Koperniko molslo centrą (rekomenduojame
bilietus įsigyti internetu https/biliety.kopernik.org.pl/en). Laisvas laikas senamiestyje.
Po pietų išvykstame į namus. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą-Šiaulius.
Kelionės kaina –
Į kainą įskaičiuota:

*Kelionė komfortabiliu autobusu;
*Profesionalios gidės paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje.
Papildomos išlaidos:
*Medicininių išlaidų draudimas 4-6 Eur;
Mokami objektai (*) apie 30 Eur;
Pastaba. Objektų skaičius, lankyno eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis
kelionės vadovas-gidas ekskursijų muziejuose neveda. Į Koperniko mokslo centrą
rekomenduojame bilietus įsigyti iš anksto.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 – organozatorė vadybininkė
Sigita.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

