SLIDINĖJIMAS LENKIJOS KALNŲ KURORTUOSE
Programa:
Kelionės data: 2022.02.12 – 2022.02.16 d ( 5 d /4 n)
1 diena. Labai anksti ryte išvykimas iš Klaipėdos, pro Kryžkalnį, Kauną, Alytų, Šiaulių (pagal
susitarimą paimame turistus iš Kretingos, Plungės, Telšių, Kelmės).
Kelionė per Lenkiją su sustojimais pramankštinti kojas, papietauti. Vakare atvykstame į nakvynės
vietą, įsikuriame viešbutyje ir ilsimės prieš būsimas aktyvias pramogas. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Vykstame slidinėti į vieną moderniausių slidinėjimų kurortų Lenkijoje,
nutolusį 20 km nuo Zakopanės – Bialka Tatranska, kurio bendras trasų ilgis – apie 20 km,
veikia 14 keltuvų. Tamsiu paros metu slidinėjimo trasos apšviečiamos. Šiam kurortui priklauso keli
slidinėjimo centrai – Kotelnica, Kaniowka ir Bania. Po aktyvaus slidinėjimo čia galima
pasilepinti terminių vandenų komplekse Terma Bania, kuriame yra terminių baseinų,
įvairių pirčių, vandens čiuožyklos, sveikatingumo centras. Nenorintys maudynių gali toliau
slidinėti arba laiką leisti kavinėse ar suvenyrų parduotuvėlėse. Vakare sugrįžimas į viešbutį. Nakvynė
viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai. Vykstame į Bukowina Tatrzanska slidinėjimo kurortą, kuris gali pasigirti
gausesniu ir geresniu sniegu. Dauguma nuokalnių naudoja dirbtinį sniegą, o kai kurios yra
ir apšviestos, todėl pramogauti įmanoma sutemus. Bukowina Tatrzanska slidinėjimo
kurorte yra net 35 atskiri takai. Bendras trasų ilgis – 24 km: pradedančiųjų trasos užima – 5
km, pažengusiųjų trasos – 13 km, o patyrusiems skirta 6 km trasų. Trasų ilgis, apšvietimas,
modernūs keltuvai užtikrina puikias slidinėjimo ir snieglenčių sporto sąlygas. Kurorte yra 22
keltuvai. Tai magiška vieta, vienintelė Tatrų kalnų papėdėje. Tai terminių baseinų karalystė
karalystė su įspūdingu vaizdu į Tatrų nacionalinį parką, toli nuo miesto šurmulio. Čia taip
pat įrengtos puikios nusileidimo čiuožyklos, 8 pirtys bei modernus, prabangus SPA ir sveikatingumo
centras. Vakarop sugrįžtame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Pusryčiai. Šiandien slidinėsime populiariausiame Lenkijos slidinėjimo kurorte –
Zakopanėje. Čia įrengtos trąsos labiau patyrusiems slidininkams, norintiems patirti
daugiau adrenalino. Norintys stačių ir greitų nusileidimų gali išbandyti Kasprowy viršūnės
slidinėjimo zoną. Jei geros oro sąlygos, leidžiantis nuo jo galima grožėtis nuostabiais Tatrų
vaizdais. Čia driekiasi iki 4 km ilgio trasos, leidžiančios slidinėti iš karto dviejuose šlaituose. Į pietus
nuo Zakopanės tęsiasi kalvagūbris Gubaluvka su vienu funikulieriumi, keletu krėsliukų ir
begale kilpų. Po aktyvios dienos vakarą leidžiame Zakopanėje. Zakopanė – nedidelis
kurortas, tačiau naktinis gyvenimas čia gana aktyvus. Vakarais smagu pasivaikščioti ilgiausia
kurorto gatve Krupowki, kurioje įsikūrę jaukios parduotuvės, barai, restoranai, klubai, diskotekos.
Čia galima rasti nemažai tradicinių restoranėlių, kuriuose galima paragauti vietinių valgių. Grįžtame
i viešbutį. Nakvynė viešbutyje.

5 diena. Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją su trumpais sustojimais namų link. Naktį grįžtame namo.
Kelionės kaina 249 Eur/asm.
Į kainą įskaičiuota
Kelionė autobusu,
slidinėjimo inventoriaus gabenimas,
4 nakvynės viešbutyje Zakopanėje su pusryčiais (yra galimybė užsisakyti vakarienę),
kelionės vadovo paslaugos,
ekskursinė programa
Į kelionės kainą neįskaičiuota
Slidinėjimo abonementas. Kaina Zakopanėje – nuo 130 PLN, Bukowina Tatrzanska – 110 PLN,
Bialka Tatranska – nuo 100 PLN (kainos gali nežymiai keistis, kadangi kainos pateiktos tokios,
kurios yra programos ruošimo laikotarpiu),
Inventoriaus nuoma jeigu reikia (už papildomą mokestį – apie 35 PLN dienai),
Kiti mokami objektai apie 160 PLN.
Vykstant į kelionę užsienyje privaloma turėti Covid pažymėjimą (Žaliąjį
pasą) skaitmeninėje laikmenoje arba atspausdintą ant popieriaus lapo.
Išsami informacija apie Covid pažymėjimą (Žaliąjį pasą) nurodyta LR Sveikatos apsaugos
ministerijos internetinėje svetainėje:
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/es-skaitmeninis-covid-pazymejimas
Pasiskiepijusiems pagal pilną vakcinacijos schemą ir persirgus COVID-19 (galioja 180
d. nuo teigiamo PGR tyrimo rezultato) grįžus iš kelionės nereikės atlikti COVID-19 testo ir
nebus taikoma saviizoliacija!
*Reikalavimai gali keistis ir kai kuriose valstybėse skirtis.
Reikalingi dokumentai:
LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Jų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei
3 mėn. kelionei pasibaigus.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 869684064; 841399544; 841525059 – vadybininkė Sigita.

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

