KROKUVA – VELIČKA – ČENSTAKAVA
Programa:
KELIONĖS MARŠRUTAS: VELIČKA-KROKUVA-OSVENCIMAS
1diena.Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė per Lenkiją su trumpais sustojimais kavai,
pavalgymui. Atvykstame į Veličką. Ekskursija po garsiąsiasVeličkos druskų kasyklas*. Kasyklos yra
vienintėlis pasaulyje veikusios nepertraukiamai nuo viduramžių. Jos iškastos 9 lygiais, o bendras
tunelių ilgis sudaro 300km. Turistams, lydint vietiniam gidui galima apžiūrėti apie 3km turistinį
maršrutą. Veličkos kasyklos atspindi kalnakasybos vystimąsį. 1980 m. šis objektas įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Nusileidžiame laiptais į 135 m. gylį, tai III lygio gylis. Gido lydimi
keliaujame po vieną už kitas įspūdingesnes druskos kasimo kameras, iš druskos iškaltas koplyčias,
bažnyčią, praeiname pro daugybę įvairiausių skulptūrų. Didžiausias įspūdis – 101 m. gylyje įrengta
palaimintosios Kingos koplyčia. Pateksite į 54 kv. m. patalpą pilną skulptūrų, ją apšviečia iš druskų
pagaminti šviestuvai. Tai veikianti koplyčia. Nakvynė viešbutyje .
2 diena. Pusryčiai. Krokuvoje lankome jos istorinį centrą – senamiestį. J. Moteikos aikštėje,
paminklą Žalgirio mūšiui, Barbakaną, Turgaus aikštę, Turgaus halę – Sukiennice, Šv. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, Kazimiero kvartalą, Vavelio kalvą, kur Karalių pilis ir katedra, kur
palaidoti Lenkijos ir Lietuvos karaliai bei iškiliausi lenkai. Karališkuose rūmuose aplankome
Valstybės lobyną*. Nakvynė viešbutyje.

3 diena. Ankstyvi pusryčiai viešbutyje ir išvykstame į Lietuvą. Pakeliui keliaujame į Čenstakavą.
Čenstakava (Częstochowa) – tai nedidelis miestelis pietų Lenkijoje, Silezijoje, prie Vartos upės,
miestelis įkurtas 1220 m., kuriame gyvena 242 300 gyventojų (2007 m. duomenimis). Miestelyje
išvystyta metalurgija, tekstilė, mašinų gamyba, popieriaus ir baldų pramonė.
Žymiausias Čenstakavos lankytinas objektas – vienuolynas. Ladislavas Opolis – viršininko
Silezijos kunigų dinastijos atstovas – įkūrė Paulino vienuolyną, pavadintą Jasna Gura 1382 m., jo
didžiausia įžymybė, dėl kurios kasmet atvyksta apie 4 mln. lankytojų – Čenstakavos Dievo Motinos
ikona, vadinama Juodosios Madonos paveikslu. Pasak neįvardytų šaltinių, jį nutapė šv. Lukas ant
medžio, kuris buvo paruoštas kaip dalis stalo padaryto Šventajai Šeimai. Evangelistas, siekdamas
perteikti nenusakomą Marijos grožį, Jeruzalėje nutapęs du paveikslus. Vienas iš jų buvo nugabentas į
Italiją, ir yra gerbiamas Bolonijoje, kitas iš pradžių atsidūrė Konstantinopolyje, imperatoriaus
Konstantino šventovėje. Vėliau buvo padovanotas rusų kunigaikščiui Leonui, kuris parsigabeno
relikviją. 1430 m. paveikslas buvo apgadintas. Ikoną nedelsiant restauravo, paliekant dvi žaizdas,
likusias nuo pirminės ikonos.
1717 m. stebuklingas Čenstakavos Dievo Motinos paveikslas buvo karūnuotas ir jau kito amžiaus
pradžioje ėmė sparčiai daugėti bažnyčių, pašventintų šiuo titulu. Šiuo metu jų yra apie 350, iš jų 300
– Lenkijoje. Popiežius Jonas Paulius II piligriminių kelionių metu ne kartą lankėsi šventovėje.

Vėlai vakare sugrįžtame į Šiaulius.

Kelionės kaina – 130 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu,
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa.
*2 nakvynės viešbutyje su pusryčiais,
*Organizacinės išlaidos.
Papildomiems mokamiems objektams (įėjimas į Druskų kasyklas, kasyklų gido paslaugos,
Osvencimą): apie 185 PLN € asmeniui + 10 PLN (filmavimas, fotografavimas Druskų
kasyklose) + vietinio gido Krokuvoje 5 € asmeniui.
is. Asmenys, vykstantys į Lenkiją – privalo su savimi turėti asmens dokumentą.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA 8 41 399544, 8 698 07197, 8 642 19000 Vadybininkas Gytis
Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 12 18-2019 12 20
Trukme: 3d2n
Kaina: 130 €

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

