Pašėlęs savaitgalis Lvove (3 d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Vakare atvykstame į Lvovą. Apsistojame
viešbutyje. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje Lvove.
2 DIENA
Pusryčiai. Ekskursija po miestą autobusu. Pažinkime Lvovą - gražų , svetingą , nuoširdų ir labai
išradingą Europos miestą. Tai didžiausias vakarų Ukrainos miestas, istorinė Galicijos sostinė. 1256
metais Volynės kunigaikščio Danilos sūnus Levas įkūrė šį miestą ,kurio vardas ir davė Lvov
pavadinimą. Daugiatautė ir spalvinga miesto istorija sudomins visus čia apsilankiusius. Istorinių
pastatų gausa ir architektūra žavi savo puošnumu ir laikui nepavaldžiu stiliumi. Aplankysime
Lyčiakovo kapinės, Lychakivsky Tsvyntar, vienas gražiausių Europoje. Laisvas laikas pietums. Po
pietų tęsime ekskursiją pėsčiomis po senamiestį: išraizgytos gatvelės, Rotušė, Katedra,
Universitetas, manieringas Operos ir baleto teatras su puošniu interjeru , paminklas Galicijos
karaliui Danieliui ir poetui Adomui Mickevičiui, XVI a. statyta vaistinė.
DOVANA EURA TRAVEL keliautojams – Požeminis Lvovas + „zapaliona kava“!
Atrask visas Lvovo požemių paslaptis! Pirmiausia nukeliausime į XIII a. Jėzuitų požemį, sužinosime
įdomių faktų apie šį katalikų ordiną bei kuriam laikui tapsime archeologais. Toliau aplankysime
"Kryivka" - labiausiai paslėptus Ukrainos požemių labirintus, kur pakliūsime tik su specialiu
slaptažodžiu. Čia žavi neįprastas interjeras, Ukrainos istorija ir įspūdinga apžvalgos aikštelė. Ir,
žinoma, aplankysime garsiąją „Kavos kasyklą“. Ar esate pasirengę šiek tiek padirbėti...? Jūs
tapsite tikraisiais kalnakasiais su šalmais ir visa būtina įranga kavai kasti. Ko gero nieko panašaus
iki šiol nesate matę! Čia kavos degustavimas yra tikrai neįprastas – to negalima aprašyt žodžiais,
būtina išbandyti! Operos teatras* (spektaklis) – pagal repertuarą. Nakvynė Lvove viešbutyje.
3 DIENA
Pusryčiai. Išvykstame iš Ukrainos. Trumpam Lenkijoje aplankote Zamostės miestą, kuris įtrauktas
į UNESCO pasaulinį kultūros paveldo sąrašą. Miestą suprojektavo italo architektas Bernardo
Mordano pagal didiko Jono Zamoiskio „idealaus miesto“ koncepciją, todėl dar vadinamas Lenkijos
renesanso perlu. Aplankome miesto aikštę su rotušės rūmais, šv. Tomo bažnyčią, kurioje palaidoti
didikai Zamojskiai. Kelionė per Lenkiją. Naktį grįžtate į Lietuvą.

