
 

 

KROKUVA, VELIČKOS DRUSKŲ 

KASYKLOS IR OSVENCIMAS 

2020.08.14 – 16 

KELIONĖS KAINA: 145 Eur/asm. 

 

 

1 DIENA 

Labai anksti ryte išvykstate iš Pasvalio. Kelionė per Lenkiją. Pietauti sustojate vienoje iš Lenkijos pakelės 

užeigų. Vakare atvykstate į Krokuvos miestą. Įsiregistruojate į viešbutį ir leidžiatės į ekskursiją po senamiestį: 

Pranciškonų bažnyčia, Jogailaičių universitetas, Rotušės bokštas, miesto širdimi vadinama Sukienica (turgaus 

aikštė) su žavia renesansine hale, įspūdinga Šv. Marijos bažnyčia, kurios šoninių koplyčių eilės saugo svarbius 

meno kūrinius. Laisvas laikas vakarienei. Nakvynė viešbutyje. 

      

   

 

2 DIENA 

Pusryčiai. Vykstate į Veličkos miestelį. Aplankote jau 700 metų veikiančias *Veličkos druskų kasyklas. 

Nusileidę į 135 m gylį, randate muziejų, atspindintį sunkų kalnakasių darbą; medinę druskos gavybos įrangą, 

druskos ežerus, iškaltą barokinę Šv. Kingos koplyčią su altoriaus statulomis ir sietynais, koridorių bei kamerų 

labirintus su karaliaus Kazimiero, Gėtės, popiežiaus  



 
 

Jono Pauliaus II-ojo skulptūromis. Grįžtate į Krokuvą. Pasikeliate ant Vavelio kalvos, kur aplankote gotikinę 

*Vavelio katedrą, menančią Lietuvai svarbius vardus ir istorinius įvykius. Taip pat aplankysite išskirtinį 

istorijos *muziejų po žeme. Unikalus ir interaktyvus muziejus įkurtas po archeologinių kasinėjimų, 

atskleidusių viduramžių miesto paslaptis, pristatantis Krokuvą kaip galingą prekybos centrą ir leidžiantį 

pajusti kasdienį to meto miesto gyvenimą. Grįžtate į viešbutį. Laisvas laikas. 

        

   

 

3 DIENA 

Pusryčiai. Vykstate į Osvencimą. Apsilankote buvusioje *Aušvico koncentracijos stovykloje, kurios 

pavadinimas kruvinomis raidėmis įrašytas į istoriją. Buvusioje mirties stovykloje įkurtas muziejus, kurio 

sukrečianti ekspozicija liudija apie visišką žmogiškumo praradimą. Pamatote buvusius barakus, sargybos 

bokštelius, naikinimo kameras, primenančias apie tūkstančių žmonių tragediją. Čia taip pat eksponuojami 

buvusių kalinių asmeniniai daiktai bei skurdžią ir nežmonišką buitį  

 



 
atspindintys  dryžuoti rūbai, rakandai ir kalinių sukurti meno kūriniai. Po pietų išvykstate Lietuvos link. 

Kelionė per Lenkiją. Lietuvos Respublikos valstybinę sieną kertate po vidurnakčio. 

 

 

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: 

• Kelionė autobusu; 

• 2 nakvynė viešbutyje; 

• Maitinimas – 2 pusryčiai; 

• Kelionės vadovo paslaugos; 

• Ekskursinė programa.   

 

Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA: 

• (*) – mokami objektai. Turistas moka pats vietos valiuta apie 200 PLN (apie 50 EUR) už visus (*) 

pažymėtus objektus; 

• 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. 

 


