Varšuva - zoologijos sodas - didžiausias
vandens parkas (2 d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Atvykstame į Varšuvą. Lankome Varšuvos Zoologijos sodą* tai lyg žalia oazė sostinės širdyje ir puiki vieta praleisti laisvalaikį tiek vaikams, tiek suaugusiems.
Šis zoologijos sodas – ypatinga vieta, kurioje susipina istorija ir gamta. Prasidėjus II-ajam
pasauliniam karui sodas smarkiai nukentėjo ir galiausiai buvo uždarytas. Čia gyventi likusi
direktoriaus Jano Žabinskio šeima slėpė ir išgelbėjo apie 300 žydų tautybės žmonių. Žabinskiams už
tai buvo suteiktas garbingas Pasaulio Tautų Teisuolių vardas. Karo metais Antonina Žabinska rašė
dienoraštį, juo remiantis buvo išleista knyga „Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“, o 2017 m.,
pastatytas ir kino filmas. Savarankiškai apžiūrime Zoologijos sodą, kuriame šiuo metu gyvena apie
12 000 gyvūnų, jų daugiau nei 500 rūšių... Čia jaučiamas rūpestis dėl nykstančių gyvūnų rūšių
išsaugojimo ir žmonių švietimo. Čia jaučiama meilė gyvūnams - pamatysime dramblių zoną su
baseinais, namu, ir net specialia vieta jų pasivaikščiojimams, šimpanzių ir gorillų namus, ir savo
atnaujintuose namuose gyvenančius hipopotamus. O kur dar specialus Pasakų zoologijos sodas,
kuriame vaikai patys gali glostyti ir maitinti gyvūnus!
Maloniai pasivaikščiosime po turistų mėgiamą Varšuvos senamiestį, menantį viduramžius,
išraizgytą kepėjų, riterių, aludarių gatvelėmis.Jis buvo kruopščiai atstatytas ir įtrauktas į UNESCO
saugotinų objektų sąrašą. Pilies aikštė, Karaliaus Zigmanto III-ojo kolona , Turgaus aikštė ir vidury
aikštės Sirenos – sostinės herbo paminklas - kardu ir skydu gina miestą. Užsuksime į Šv. Jono
katedrą, svarbiausių Lenkijos istorijos įvykių liudininkę, kurios požemiuose ilsisi žymiausių lenkų
palaikai. Praeisime Karališkuoju keliu iki pat Šv. Kryžiaus bažnyčios, kur palaidota garsaus
kompozitoriaus F. Šopeno širdis. Esant galimybei, pakilsime į Mokslo ir kultūros rūmų
apžvalgos aikštelę*, kur iš 30- ojo aukšto atsivers plati miesto panorama. Šis aukščiausias
Lenkijos statinys – 231 m. „sovietinio“ stiliaus pastatas dar vadinamas diktatoriaus „Stalino dovana“
Lenkijos žmonėms. Pasigrožėsime miesto reginiu iš aukštai. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Pusryčiai. Vykstame į didžiausią Europoje uždarą vandens parką SUNTAGO*, kuris duris
atvėrė 2020 metais. Jame gali pramogauti 15 tūkstančių lankytojų vienu metu, jų laukia 18 baseinų,
32 vandens čiuožyklos, barai, restoranai, saunos ir didžiulis tropinis sodas. Vandens parkas
padalintas į 3 zonas: Jamango vandens džiunglės visiems (vaikams ir suaugusiems). Šioje zonoje
yra 32 vandens kalneliai, vieno iš jų ilgis - 320 metrų - ilgiausias Europoje. Bangų baseinas, laukinė
upė, „Surf-Air“ treniruoklis, vidaus ir lauko vandens žaidimų aikštelė.
Relax ir Saunaria poilsio zonos skirtos ilsėtis vyresniems nei 16 metų asmenims, kur rasite
terminius baseinus ir saunas.
Didžiuliame tropiniame sode žaliuoja palmės atvežtos iš egzotiškų kraštų – Malaizijos, Kosta Rikos
ir Floridos. Jūsų laukia poilsio akimirkos ir smagūs nuotykiai vandens parke. Po pietų išvykstame į
Lietuvą.

