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M. Koperniko keliais ir kitos Varmijos įdomybės
1 diena
Anksti ryte išvažiuojame iš Lietuvos. Su trumpais sustojimais važiuojame per Lietuvą ir kaimyninę Lenkiją, kol
pasiekiame. Užsukame į vieną gražiausių miestelių Varmės ir Mozūrijos regione Lenkijoje, kur puikuojasi Lidzbark
Warminski pilis – buvusi Varmės žemės Vyskupų rezidencija. Ši rezidencija primena garsiąją Vavelio pilį Krokuvoje,
dėl to dar yra vadinama „Šiaurės Vaveliu“Atvykstame į Fromborką. Šio miesto pasididžiavimas – meno kūriniais
garsėjanti įspūdinga gotikinė katedra. Ant kalvos stūksančius raudonus katedros mūrus juosia gynybinė siena su
dvejais vartais. Fromborkas žymus ir tuo, jog čia ilgą laiką gyveno, tyrinėjo ir buvo palaidotas žymusis
astronomas Mikalojus Kopernikas. Pamatysime Koperniko bokštą bei apsilankysime Mikalojaus Koperniko muziejuje.
Po laisvo laiko keliaujame link Torūnės. Nakvynė viešbutyje.

2 diena
Pusryčiai. Pažintis su Torūne. Šio miesto senamiestis įtrauktas į UNESCO saugomų paminklų sąrašą. Tai antras po
Krokuvos miestas, išsaugojęs viduramžių miesto išplanavimą ir daugybę gotikinių architektūros paminklų. Apžvalginė
ekskursija: miesto Rotušė, gynybinės sienos, Torūnės pilis, nuostabios gotikinės bažnyčios: Šv. Jono, Šv. Jokūbo, Šv.
Mergelės Marijos, Turgaus aikštė, viduramžių vartai: ‘”Tilto”, “Vienuolyno”, “Žvejų”, paminklas Nikolajui Kopernikui.
Užsuksime į meduolių muziejų, kurio legendomis iki šiolei kvepia Torūnės gatvės. Atsisveikinę su Torūne išvykstame
Lietuvos link. Naktį grįžtame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

1 nakvynė + 1 pusryčiai turistinės klasės

Bilietų kaina į mokamus ekskursinius bei

viešbutyje

pramoginius objektus į kelionės kainą

kelionė autobusu,
kelionės vadovo paslaugos,
kelionės dokumentų sutvarkymas.

neįskaičiuota.
Papildomų išlaidų sumą paskelbsime vėliau.

Svarbi kelionės informacija!
Būtinas asmens dokumentas: LR piliečio pasas arba asmens identifikavimo kortelė.

Papildomas aprašymas
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
Atsižvelgiant į objektyvias gamtines sąlygas, kelionių organizatorius gali keisti suplanuotą kelionės programą ir
objektų lankymo eiliškumą.
Papildoma informacija ir registracija: tel. +370 5 2724805, +370 685 10319, el. paštas:
kiveda@kiveda.lt

Įspėjame: Kelionės kaina priklauso nuo Jūsų išvykimo vietos ir datos.

