ŠIAURĖS LENKIJA – DIDINGŲ ŽYGIŲ PĖDSAKAIS
Programa:
KELIONĖS
MARŠRUTAS:
GERLOŽO
GIRIA:
“VILKO
GUOLIS”–”MAZUROLANDIJA”–MALBORKAS–GRIUNVALDAS–AUGUSTOVAS
Šiaurės Lenkija – vieta, kur atrasime 13-14 a. liudininkus – kryžiuočių ordino pilis, 20 a.
liudininkus – bunkerius.
1 diena. Labai anksti ryte išvykstame į Šiaurės Lenkiją. Važiuojame link Kenštyno – į Gerložo girią
aplankyti vieną garsiausių Lenkijoje karinių objektų – “Vilko guolį”(Wilczy Szaniec). Mozūrijos
regione, netoli Kenštyno (Ketrzyn), nacių lyderio Adolfo Hitlerio buvo įrengtas karinis „miestelis“. Iki
šių dienų jame yra išlikę apie 200 įvairios paskirties pastatų – barakų, bunkerių, griuvėsių. Savo
laiku čia buvo elektrinė, geležinkelio stotis ir 2 aerodromai. Pavadinimas „Vilko guolis“ – būtent
„Vilkas“ buvo A. Hitlerio partinis slapyvardis. Traukdamiesi naciai susprogdino Vilko guolio objektus.
Tačiau jų griuvėsiai tebestūkso ir masina turistus. Ekskursija po “Vilko guolį” su vietiniu gidu*.
Tik 1 km nuo “Vilko guolio” yra Mozūrijos pramogų parkas „Mozurolandia“. Tai – vienintelė vieta,
kur pamatysite* miniatiūras pačių gražiausių Varmijos – Mozūrijos statinių, Karinį parką, riterių
gyvenvietę. Kariniame parke pamatysite Adolfo Hitlerio oranžeriją, kitus II Pasaulinio karo objektus,
“Vilko guolio“ maketą, II Pasaulinio karo ginklus, karinę techniką. Poligone galėsite išmėginti karinę
techniką – pasivažinėti kariniu transportu…
Tęsiame kelionę į didžiausią Europoje gotikinę viduramžių pilį Malborke, kurioje 1274-1457 m. buvo
Didžiojo Kryžiuočių Ordino būstinė. Čia buvo įkalintas Lietuvos Didysis kunigaikštis Kęstutis.
Ekskursija po pilies kompleksą*.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Kelionė į Griunvaldą. Griunvaldas – vieta, kur prieš 605 m. įvyko garsus
Žalgirio mūšis. Šiam mūšiui vadovavo kunigaikščiai Jogaila ir Vytautas, sutriuškinę Vokiečių ordino
kariuomenę. Apžiūrime memorialinę ekspoziciją, paminklą mūšio nugalėtojams. Stembarke,
nedideliame muziejuje, susipažinsite su viduramžių ginklais ir kryžiuočių vykdyta ekspansija į
pagonių kraštus. Kelionė per Lenkiją. Trumpam sustosime Augustave. Kelionė garlaiviu po
Augustavo ežerus ir kanalus*. Vakare sugrįžimas į Lietuvą.

Kelionės kaina derinama agentūroje, paskaičiuojama 10+1 nemokamas
Kelionės vadovo paslauga –100 €/ dienai
Lankomi mokami objektai:

1.Vilko guolis –15 PLN/ bilietas, gidas – 80 PLN/ grupei;
2. Mozurolandija (Mazurski park atrakcij, bilietas – 18 PLN; Gidas (1 val.) – 80PLN, autobuso
parkingas – 10 PLN.
Karinis maistas:
2.1. Laužas ir sumuštiniai – 9 PLN/žm.;
2.2 Žirnių sriuba iš lauko virtuvės – 8PLN/žm.;
3. Malborkas – pilis. Bilietas – 31.50PLN. Gidas – 210 PLN/ grupei;
4. Augustovas plaukimas laivu – 25 PLN.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kaina gali keistis. Užsakovui pageidaujant,
kelionės programa koreguojama.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 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

