VARŠUVA – KOPERNIKO MOKSLO CENTRAS –
KROKUVA – ENERGYLANDIA
Programa:
Trukmė 3d.2n.
Data, pagal užsakovo pageidavimą.
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė Lietuvos ir Lenkijos keliais į Varšuvą.
Varšuva – vienas didžiausių didmiesčių Europoje, Lenkijos sostinė. Ji kaip feniksas, ne sykį
prisikėlė iš pelenų naujam gyvenimui. Šiame didmiestyje darniai dera didinga praeitis ir
pažangus modernumas. Apsilankome viename moderniausių muziejų – Koperniko
mokslo centre. Šis centras – tikrų tikriausias žinių lobynas. Čia kiekvienas lankytojas,
nepriklausomai nuo amžiaus, atras kažką naujo. Ekspozicijos suskirstytos temomis
„civilizacijos šaknys“, „Robotai“, “Žmogus ir aplinka“, “Šviesos zona“, “Judesys“,
“Planetariumas“ ir kt. Lankytojai gauna skaitmeninę kortelę, kuri tarnauja ir kaip bilietas, ir
kaip raktas, padedantis „atrakinti“ įvairius eksponatus. Dalis jų skirti paliesti ir išbandyti –
tarsi užduotys (tekstai anglų ir lenkų kalbomis). Čia įdomu visiems – judantys objektai,
įtraukiantys žaidimai, galimybė statyti, konstruoti, groti instrumentu be stygų ar išpūsti
milžinišką muilo burbulą, taip pat, minant dviratį pagaminti elektros energijos ir uždegti
elektros lemputę, ar įlungti kokį nors prietaisą. Galimybė kiekvienam įvertinti savo žinių,
baimės lygį.
Tęsiame kelionę į buvusią Lenkijos karalių sostinę – Krokuvą. Krokuva turi skambių
epitetų: Lenkijos deimantas, karalių sostinė, gražiausias senamiestis Rytų
Europoje.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Kelionė į Zatorą, Pietų Lenkijoje, „Energylandia“ parkas. Parke yra
70 atrakcionų, kurie įrengti 30 ha teritorijoje. Nesenai čia atidatyti amerikietiški kalneliai,
kurie yra aukščiausi ir greičiausi Europoje, kuriais lekiama 142 km/h/ greičiu, o jų aukštis
siekia 77 m. Pramogos „Energylandijoje“* www.energylandia.p.l Vakare grįžtame į
nakvynei į Krokuvą. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Krokuvos istorinį centrą, kuris įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Trumpa apžvalginė ekskursija pėsčiomis. Apžiūrėsime ant
Vavelio kalvos, esančius 16 a. Karališkuosius rūmus ir Vavelio katedrą*, kurioje yra
palaidota daug iškilių Lenkijos žmonių, taip pat, ir karalius Jogaila. Turgaus aikštėje

pamatysime Švč. Marijos Mergelės bažnyčią, miesto rotušės bokštą, Sukienice ir paminklus
A.Mickevičiui ir Žalgiriui.
Išvykstame iš Krokuvos. Kelionė per Lenkiją. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą.
Kelionės kaina
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*2 nakvynės viešbutyje su 2 pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos, kurios į kelionės kainą neįskaičiuotos:
*Koperniko mokslo centras 35-18 PLN;
*Planetariumas 22-18 PLN;
*Energylandija. Bilietas nuo 14 m. – 130 PLN; vaikams iki 12 m. – 20 PLN;
*Vavelis katedra. Bilietas 12-7 PLN; Audiogidas 4-6 PLN;
1 Eur – 4,2 PLN
Pastaba. Užsakovui, pageidaujant programa koreguojama.
Informacija: 841399544; 869807197; 861846466 – Jovita ar Virginija.

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

