Viduramžių Lenkija
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Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos (Vilnius, Kaunas, Panevėžys).
Vykstame į Varšuvą.
Ekskursija po Varšuvą (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas.
Vykstame link Krokuvos.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Ekskursijos metu Varšuvoje apžiūrėsime Pilies aikštę. Pilies aikštė yra senamiestyje, garsėjančiame savo
nuostabiais pastatais ir siauromis gatvelėmis. Aikštė tapo tradicine masinių renginių ir didžiųjų koncertų
vieta. Pagrindinę vietą Varšuvos pilies aikštėje užima Karališkoji pilis, kuri yra nacionalinės kultūros
paminklas, meno parodų, taip pat oficialių susitikimų, koncertų, simpoziumų pravedimo vieta. Vėliau
aplankysime turgaus aikštę, kurioje viskas pritaikyta turistams: menininkai siūlo savo paveikslus, čia groja
muzikantai ir vaidina aktoriai, taip pat kursuoja senovinis transportas. Undinėlės skulptūra - tai pagrindinis
Varšuvos miesto simbolis. Varšuva - viena iš nedaugelių sostinių, kurioje išliko gynybinės miesto sienos. Jos
buvo statomos nuo XIV a. pirmosios pusės iki XVI a. vidurio. Jas sustiprino bokštai ir fortai. Seniausias iš
saugomų tvirtovių elementų yra Barbakanas, pastatytas senų vartų vietoje, siekiant ginti naujus vartus.
Išsaugota šiaurinė Barbakano dalis, kuri yra sustiprinta keturiais bokštais. Po Antrojo pasaulinio karo dalis
gynybinės sienos ir Barbakano buvo atstatyta.
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Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursija po Krokuvą (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas arba ekskursinė išvyka į Veličkų duskos kasyklas (papildomas mokestis 15 €/asm. + įėjimo
bilietai).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Keliaujame link Vroclavo.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Ekskursijos metu po Krokuvą pajusite istorijos dvelksmą Šis miestas laikomas vienu iš Europos
architektūros perlų. Puikūs senovės paminklai, išsaugoti istorijos dėka, kuri pasirodė gailestinga šitam
miestui. Miesto gyventojai puoselėja daugybę istorinių vietų ir šiltai priima turistus bei miesto lankytojus.
Laisvas laikas Krokuvoje arba, pageidaujant, siūlome ekskursiją po Veličkas (už papildomą mokestį - 15 € +

įėjimo bilietai).
Velička yra nedidelis miestelis netoli Krokuvos. Čia yra viena didžiausių ir seniausių druskos kasyklų
Europoje. Kasyklos gylis yra net 340 metrų, o bendras koridorių ilgis siekia daugiau nei 350 kilometrų. Čia
turistai atvyksta iš viso pasaulio ir žavisi požeminiais
kasyklos ežerais bei paslaptingais koridoriais.
Kasykloje esantis oras turi gydomųjų savybių, po žeme įrengta sanatorija. Čia yra požeminė koplyčia. Ji yra
101 metrų gylyje. Ši koplyčia laikoma geriausiu šio tipo sakraliniu objektu pasaulyje.
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Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursija po Vroclavą (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Vykstame į Poznanę.
Ekskursija po Poznanę (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Vroclavas - vienas gražiausių Lenkijos miestų. Dažnai jis yra vadinamas „Europos gėlyte“, nes jis yra labai
gražus, įdomus ir neįprastas. Vroclave yra daug įdomių lankytinų vietų, paminklų, parkų ir alėjų. Šiame
gražiame mieste yra daugiau kaip 100 tiltų, jungiančių 12 salų. Miesto gatvėse pamatysite nemažai bronzinių
figūrų - tai yra „Vroclavo nykštukai“ - miesto simbolis, kurį labai mėgsta turistai. Manoma, kad nykštukai
atneša miestui sėkmės ir klestėjimo. Ekskursijos metu taip pat pamatysite Vroclavo universitetą, turgaus
aikštę, rotušę. Apsilankysite Tumskio saloje su bažnyčios pastatų kompleksu, įskaitant pirmąją Lenkijos
gotikinę bažnyčią - Šv. Jono Krikštytojo katalikų katedrą, pastatytą XIII ir XVI a.
Poznanė - vienas iš seniausių šalies miestų, „Didžiosios Lenkijos“ centras - istorinis regionas, kuris buvo
Lenkijos valstybės formavimo pagrindas. Čia vyrauja senovės dvasia. Mes pamatysime miesto širdį - senąją
turgaus aikštę, įkurtą XIII a. viduryje. Apžiūrėsime renesanso stiliaus su nuostabiais fasadais miesto rotušės
pilį. Mėgausitės vaizdu į Karališkąją pilį - seniausią Lenkijos karalių gyvenamąją vietą. Taip pat vyksime į
Tumski salą - vietą, iš kurios „prasidėjo Lenkija“. Pagrindinis salos pasididžiavimas yra katedra. Yra legenda,
kad čia palaidoti du pirmieji Lenkijos valdovai.
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Pusryčiai viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Vykstame į Gdanską.
Ekskursija po Gdanską (įsigijus ekskursijų paketą).
Laisvas laikas po ekskursijos.
Vykstame link Lietuvos.

Gdanskas yra tikrai turtingas lankytinų vietų. Pavyzdžiui, Dluga ir Dlugi Targ gatvės, kurios yra Karališkojo
maršruto dalis. Tai viena seniausių Gdansko gatvių, kur gyveno turtingi Gdansko gyventojai. 80 metrų
aukštyje pakyla pagrindinės miesto rotušės kupolas, statytas nuo 1379 iki 1492 m. Galėsite pamatyti garsių
karalių portretus Artuso rūmuose. Priešais Artuso rūmus - Neptūno fontanas, pastatytas dar 1633 m. Kranas
„Kranas ant Motlavos“, kuris buvo naudojamas pakrauti ir sumontuoti stiebus ant laivų, yra laikomas
ypatingu Gdansko simboliu... Auksiniai vartai, gražus XVII a. paminklas yra ryškus Renesanso stiliaus
pavyzdys. Ant jų yra išgraviruoti žmogaus dorybių pavadinimai: nuolankumas, pamaldumas, teisingumas ir
priežastis.
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Naktį/anksti ryte atvykstame į Vilnių/Kauną/Panevėžį.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus, Kauno, Panevėžio
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

