
 

Ekskursinė programa: 2018 rugpjūčio 12-14 d.

Pirma diena 

Anksti ryte išvykstame iš Vilniaus. Su trumpais sustojimais važiuojame per
Š.  Lenkiją  ir  pirmiausia aplankysime prie Lynos upės įsikūrusį  Olštyno miestą,
kuris garsėja savo XIV a. Varmijos kapitulos pilimi, rotuše, Šv. Jokūbo katedra ir
Jeruzalės koplyčia. Apsižvalgę po miestą užsuksime į Olštyno observatoriją, kuri
yra  įsikūrusi  XIX  a.  pabaigoje  statytame  didžiuliame  neogotikiniame  vandens
bokšte.   Skirtinguose  bokšto  aukštuose  susipažinsime su  astronomijos  istorija,
meteoritais,  stebėsime dangų ir  įsigilinsime į  kosminių spindulių  temą (Galima
mąstyti apie apsilankymą planetariume). Išvykstame iš Olštyno ir traukiame link
nuostabaus  Torūnės  miesto.  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. Nakvynė
viešbutyje.

Antra diena

 Pusryčiai viešbutyje. Keliausime į Torunės Mikalojaus Koperniko universitetui
priklausančią  astronominę  observatoriją  Pivnycos miestelyje.  Pamatysime
didžiausią  specifinio  tipo  teleskopą  visoje  vidurio  ir  rytų  Europoje,  kurio  dydis
siekia  32  m.  Pasigrožėję  moksliniais  išradimais  keliaujame  į  Gdanską. Trumpa
apžvalginė  ekskursija  po  Gdansko senamiestį.  Nakvynė  viešbutyje  netoli
Gdansko.

Trečia diena
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Pusryčiai  viešbutyje.  Lankysimės  požeminiame  forte  Gora  Gradowa,  kur
dabar žmones džiugina mokslo centras – Hawelianum. Suderinus istorinę aplinką
ir modernaus muziejaus konsepciją, susipažinsime tiek su pačio forto istorija, kuri
yra pateikta interaktyviai, bet taip pat eksperimentuosime norint pažinti pasaulį,
fiziką ir energijas. Pilni įspūdžių keliaujame atgal į Lietuvą.

Kaina 116 eur asm. (Jei važiuoja ne mažiau nei 40 asmenų)

Kaina 136 eur asm. (Jei važiuoja ne mažiau nei 32 asmenys)

Kaina 153 eur asm.(Jei važiuoja ne mažiau nei 26 asmenys)

Paslaugos: Kelionė turistiniu autobusu, kelionių vadovo paslaugos, apžvalginės ekskursijos. 

Mokami
objektai:

Bilietų  kaina  į  muziejus  ir  kitus  mokamus  ekskursinius  bei  pramoginius  objektus  į
kelionės  kainą  neįskaičiuota.  Rekomenduojama  turėti  apie  12-13  €  asmeniui  (bus
tiksliname prieš kelionę). Asmeninėms reikmėms pinigėlių turėkite savo nuožiūra. 

Pastaba: Kolektyvams!  Iš  anksto  aptarus  su  kelionių  organizatoriumi,  į  kelionės  programą
galima įtraukti nepaminėtus objektus.

Papildoma
informacija:

Būtini asmens dokumentai: LR piliečio pasas arba asmens identifikavimo kortelė.
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