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Neregėta Lenkija
1 diena
Išvykimas iš Lietuvos anksti ryte. Kelionė per Lenkiją. Atvykstame į Krokuvą – autentišką miestą su vienu iš seniausių
universitetų Europoje ir stulbinamo grožio sakraline architektūra. Pasivaikščiojimas po senąją Lenkijos sostinę
pėsčiomis: Vavelio kalva, kurią karūnuoja įspūdingo didingumo karališkoji pilis ir gotikinė katedra. Šis kompleksas –
buvusi Lietuvos ir Lenkijos karalių rezidencija. Senamiestyje aplankoma viena didžiausių Europoje – Turgaus aikštė,
Marijos bažnyčia, kurios didžiausia puošmena – Vito Stvošo sukurtas medinis drožinėtas altorius, Floriono vartai,
Barbakanas, paminklas Žalgirio mūšiui. Nakvynė viešbutyje Lenkijoje.

2 diena
Pusryčiai. Išvyka į vieną iš vaizdingiausių Lenkijos vietų – Ojcovo nacionalinį parką, viliojantį turistus nepaprastu
gamtos grožiu, vaizdingomis pilimis ir romantiškais griuvėsiais. Dauguma šių pilių valdovo Kazimiero Didžiojo laikais
buvo pastatytos ant sunkiai prieinamų uolų ir turėjo ginti sostinę Krokuvą. Dėl sunkiai prieinamų vietų jos buvo
pramintos “Erelių lizdais”. Sustojimas prie Ojcovo gynybinės pilies griuvėsių. Išlikę pilies galingi vartai ir bokštas
mena didingų kovų laikus. Nuo pilies kalvos atsiveria pasakiškas parko kalvų gamtovaizdis. Keliaujant Pradniko slėniu
kraštovaizdį puošia įvairių formų Juros periodo kalkakmenio uolos. Nustebins unikalios išvaizdos 25 m aukščio uola,
vadinama “Heraklio pirštu”. Toliau aplankoma nuostabaus grožio Pieskova

Skala pilis –

renesanso epochos

architektūros perlas. Kadaise buvusi galinga gynybinė gotikinė pilis XV a. buvo perstatyta renesanso stiliumi. Pilies
menėse sukurta XVI a. valdovo medžioklės rezidencijos aplinka, eksponuojama nuostabi Europos dailės darbų paroda.
Nuo pilies sienų atsiveria pasakiškas Pradniko upės slėnio gamtovaizdis. Toliau keliaujant Krokuvos – Čenstachovos
aukštuma, “Erelių lizdų” pilių keliu, aplankoma Ogrodzieneco pilį. Tai viena galingiausių ir įspūdingiausių gynybinių
pilių, smarkiai sugriauta švedų karo metu. Nakvynė viešbutyje.

3 diena
Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Pakeliui sustojame mieste, kur nuo 1989 m. šalia bažnyčios stūkso tiksliVilniaus
"Aušros vartų" kopija. Sumanymas pastatyti savus "Aušros vartus" šovė į galvą iš Vilniaus kylusiam
Lenkijos vyskupui, nors šis miestas neturi nieko bendra su Lietuva. Lenkijos "Aušros vartuose" taip pat yra Dievo
Motinos paveikslas - tiksli Vilniaus Dievo motinos paveikslo kopija, kurią nutapė iš Vilniaus kilusi dailininkė. Kupini
įspūdžių vėlai sugrįžtame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

2 nakvynės su pusryčiais turistinės klasės

Bilietų kaina į mokamus ekskursinius bei

viešbutyje,

pramoginius objektus į kelionės kainą

kelionė turistiniu autobusu,
kelionių vadovo – gido paslaugos,
dokumentų tvarkymas.

neįskaičiuota.
Ekskursinei programai rekomenduojama
turėti apie 100 PLN (prieš kelionę
patiksliname).
Priemoka už vienviečius kambarius 30
EUR/asm.

Svarbi kelionės informacija!
Būtini asmens dokumentai: LR piliečio pasas arba asmens identifikavimo kortelė.
Atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kelionių organizatorius gali keisti suplanuotą kelionės programą ir objektų
lankymo eiliškumą.
Muziejuose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.

Papildomas aprašymas
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
Vykstant į užsienį rekomenduojama apsidrausti Medicininių išlaidų draudimu. Jį galite įsigyti KIVEDOJE.
Papildoma informacija ir registracija: tel. +370 5 2724805, +370 650 12607, el. paštas: info@kiveda.lt

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

