
. 

 
Šiaurės Lenkija  

…didingų žygių pėdsakais 3 d. 

2017.09.22-2017.09.24 
 

1 DIENA. Labai anksti ryte išvykstate iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Pakeliui aplankote stebuklais garsėjantį, vieną ţymiausių Švč. Mergelės Marijos kulto šventovių Lenkijoje, barokinį *Šv. Lipkos ansamblį (baţnyčią ir 

vienuolyną). Atvykstate į Hitlerio bunkerių griuvėsius – *„Vilko guolį“, 2,5 km2 plote išsidėsčiusį 80 pastatų-bunkerių miestelį, kuris buvo įrengtas miške kaip Hitlerio karinė būstinė-slėptuvė. Vykstate Gdansko link. Nakvynė 

viešbutyje prie Gdansko. 

 

2 DIENA. Pusryčiai. Paţintis su vienu graţiausių Lenkijos miestų – Gdansku, kuriame daugybė tiltų, viduramţiškų pastatų stačiais stogais, siaurų vingiuotų gatvelių; pagrindinė Senamiesčio gatvė – Ilgasis turgus su miesto 

simboliu tapusiu Neptūno fontanu, Rotušė, ţavioji krantinė – mėgstama pasivaikščiojimų vieta, alegorinėmis skulptūromis vainikuoti Auksiniai ir labiau rūmus nei vartus primenantys Ţalieji vartai, antra pagal dydį (po Kiolno 

Katedros) ir pati didţiausia Europoje iš plytų pastatyta ankstyvosios gotikos stiliaus *Šv. Mergelės katedra. Laisvas laikas. Aplankote vieną graţiausių miesto rajonų – Olivą, kadaise buvusią turtingų cistersų vienuolių būstinę. 

Pasivaikščioję prancūziškame sode, eidami angliško parko takeliais, pasiekiate ilgiausią Lenkijoje Olivos katedrą. Katedra garsi ne tik savo įspūdingu dydţiu, bet ir meno kūrinių gausa. Katedros puošmena – rokoko stiliaus 

vargonai, kuriais vasarą *grojama turistams. Vykstate į garsiausią Lenkijos pajūrio kurortą – Sopotą. Pasivaikštote ilgiausiu mediniu *molu Europoje, nuo kurio atsiveria puikus Baltijos jūros reginys. Laisvu laiku siūlome 

apţiūrėti įţymiojo architekto Gaudi šedevrus primenantį „lenktąjį namą“. Nakvynė viešbutyje prie Gdansko. 

 

3 DIENA. Pusryčiai. Vykstate Lietuvos link. Vykstate į *Malborko pilį – buvusią Kryţiuočių ordino didţiojo magistro būstinę. Plytinės gotikos šedevru vadinamą tvirtovę sudaro trys pilys, sujungtos į bendrą gynybinį 

kompleksą. Čia buvo kuriami baltų ir slavų ţemių uţgrobimo planai, kalinamas per ţygį į nelaisvę patekęs Lietuvos kunigaikštis Kęstutis. Iš čia išjojo kryţiuočių kariaunos pulkai į lemiamą Ţalgirio mūšį. Atvykstate į Ţalgirio 

mūšio vietą – Griunvaldą. Vėlai vakare sugrįţtate į Lietuvą.  

 

Kelionės metu nuvaţiuojama ~ 1700 km.  

 

Kelionės kaina žmogui, kai grupėje 40 mokančių pilną kainą turistų – 127 EUR 

 
Į kelionės kainą įskaičiuota   
 Kelionė autobusu, 

 2 nakvynės viešbučiuose, 

 maitinimas – 2 pusryčiai, 

 kelionės vadovo paslaugos, 

 ekskursinė programa, 

 informacinė dalomoji medţiaga kelionės metu, 

 dovanos ir suvenyrai kelionės metu, 

 kelionės dokumentų sutvarkymas. 

 

Pastabos    

 Išvykimas ir grįţimas iš  Vilniaus ir Kauno. 
 (*) – mokami objektai. Turistas moka pats apie 130 PLN uţ visus (*) paţymėtus objektus 

 Kelionės programa, objektų lankymo tvarka, mokamų objektų skaičius ir kainos gali keistis. 

 Į kainą neįskaičiuotos papildomos išlaidos: draudimas, kai kurių lankomų vietovių ir objektų gidų paslaugos, arbatpinigiai, pietūs, vakarienės, miestų turistiniai mokesčiai, asmeninės ir kitos nepaminėtos išlaidos. 

 Kaina pateikta asmeniui dviviečiame/dviviečiame su pristatoma lova kambaryje.  

 

Priemoka uţ vienvietį kambarį – 40 EUR. 

 


