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                        Keliaujame iš Pasvalio balandžio 10-14 dienomis 

 

5 dienų kelionė į Čekiją  

Vroclavas -Kutna Hora- Praha -Karlšteino pilis- Ardžpachų draustinis  

     

1 DIENA. Naktį išvykstame iš Pasvalio . Kelionė per Lenkiją. Atvykstame į Žemutinės Silezijos sostinę – 

Vroclavą. Ekskursija po senamiestį. Įsimylėti šį mietą užtenka 3-jų sekundžių. Jis įsikūręs Sudetų papėdėje, 

vienas seniausių ir gražiausių Lenkijos miestų, kurio įdomią ir audringą istoriją formavo vokiečiai, austrai ir 

čekai.Ypatingo dėmesio verta  Turgaus aikštė (Rynek) - viena didžiausių Europoje su nuostabia miesto 

Rotuše, originaliu fontanu,  apsupta spalvingų namų. Pamatysime universiteto pastatus, Šv. Elžbietos 

bažnyčią ir smagia pramoga turėtų tapti, miesto simbolių - sprindžio dydžio nykštukų -  „foto medžioklė“. 

Apie 70 figurėlių: „paštininkas“, „gaisrininkas“, „turistas“, „jaunavedžiai“, kaliniai“....išsislapstę po visą 

Vroclavo centrą.Nakvynė viešbutyje. 

2 DIENA.Pusryčiai. Atvykstame į Unesco saugomą buvusį kalnakasių miestą - Kutna Horą. Iki 13 a. Kutna 

Hora buvo maža kalnakasių bendruomenė, bet vėliau tapo vienu iš pagrindinių Čekijos miestų, kai apylinkėse 

buvo rasta sidabro klodų, miestas suklestėjo. Ano meto prabangą liudija iki šių dienų išlikę ištaigingi pastatai. 

Ant kalno stūkso daili Šv.Barboros, kalnakasių globėjos, bažnyčia, kurią projektavo tas pats architektas, kuris 

sukūrė ir Prahos šedevrą – Šv.Vito katedrą.  Apžvalginės ekskursijos metu apžiūrime  miesto senamiestį, 

Itališkus rūmus. Taip  pat aplankome šv. Mergelės koplyčią, kurios interjere panaudoti žmonių kaulai. Jais 

dekoruotos pastato sienos, iš jų suformuotas Švarcenbergų šeimos herbas, sumontuotas sietynas. 

Apsilankysime*sidabro gavybos muziejuje – senosiose sidabro kasyklose. Apsiginklavę šalmais bei 

prožektoriais einate 250 m ilgio tuneliu, klausotės pasakojimo apie kalnakasių darbą ir kasdienybę.  

Susipažįstate su sidabro gavybos procesu – nuo rūdos kasimo iki monetų gamybos. Toliau laukia įdomi 

pažintis su Čekijos sostinės Prahos senąja miesto dalimi – Stare Mesto : sostinės namai, Parako bokštas, 

senoji muitinės gatvė, Rotušės aikštė su žymiuoju laikrodžiu, gražiausiais rokoko pastatas Prahoje – grafų 

Goldskinskių rūmai; mažoji Rotušės aikštė su gražiuoju šuliniu, Karlo gatvė, vedanti link Karlo tilto su jo 

žymiosiomis skulptūromis ir Prahos panorama nuo jo, seniausias ir gražiausias gotikinis bokštas Europoje. 

Nakvynė viešbutyje . 

3 DIENA. Pusryčiai . Vykstame į Karlšteiną. Pagrindinė ir vienintelė prekybinė Karlšteino gatvė, kurioje 

gausybė suvenyrų parduotuvėlių, jaukių kavinių ir restoranų, veda į pilį. Pėsčiomis pakilsite į kalną, ant kurio 

puikuojasi gražioji Karlšteino pilis, išsidėsčiusi pakopomis, pastatyta XIV a. pagal XI-XIIa. gynybinių pilių 

pavyzdį. Ir vėl kelias veda link sostinės , ekskursija Prahos Hrade : Strahovo vienuolynas ir miesto panorama 

nuo jo, Prahos baroko šedevras – šv. Loretos* kompleksas, 3 Prahos Hrado kiemai su šv. Vito katedra, 

Auksine gatvele*, senaisiais karalių rūmais. Mažasis miestas – Mala Strana su jo centrine aikšte, Parlamento 

ir Seimo rūmais, šv. Mikalojaus katedra, Prahos Venecija. Laisvas laikas.Nakvynė viešbutyje . 
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4 DIENA. Pusryčiai. Vykstame į vieną unikaliausių Čekijos vietovių - Adršpachų 

gamtos draustinį*, kuriame stovi gamtos suformuotos neįtikėtinų formų skulptūros 

: beveik 80 m aukščio akmeniniai „ pirštai", ąsotis, indėno galva, dramblių šeimyna ir kt. Žygio po šį 

nuostabųjį draustinį metu apžiūrėsite tarp uolų krentančius Didįjį ir Mažąjį krioklius, o jei dar garsiai ir 

nuoširdžiai pašauksite jų prižiūrėtoją senąjį Krokonošą, tai šis tikrai nepagailės Jums ir gausios vandens 

srovės... Stačios uolos, krokliai, kalnų ežerai bei siauri praėjimai sukuria nepakartojamą ir nepmirštamą 

įspūdį, įsiręžiantį į atmintį dar ilgam... Nakvynė viešbutyje Lenkijoje. 

5 DIENA. Pusryčiai. Kelionė per Lenkiją. Po vidurnakčio  sugrįžtame į Pasvalį. 

 

Kelionės kaina 234 eurai asmeniui. 

 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

 * Kelionė patogiu autobusu; 

 

 * Kelionės vadovo - gido paslaugos  

 

 * 4 nakvynės su pusryčiais viešbutyje 

 

Apie kelionę galima teirautis bei  

rezervuoti vietas tel. nr. 867876760,  

arba el. paštu laukinevysnia@gmail.com 

  

Tikiu bus puiki kompanija ir smagi kelionė  

Pagarbiai Asta Bendoraitienė 

 

 

 

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

* Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.  

Europos sveikatos draudimo kortelę galite išsiimti 

Pasvalio poliklinikoje, Ligonių kasų kabinete 

nemokamai. Padaro per 3 savaites.   

*  Bilietai į mokamus objektus ~  30  EUR/ 1 asm*  

*Asmeninės išlaidos.  

* Objektų skaičius, lankymo tvarka ir įėjimo bilietų 

kainos gali kisti; 

Organizuojant kelionę tarpininkauja Pasvalio 

krašto muziejaus turizmo skyrius, ten kasoje 

reikės susimokėti ir pasirašyti kelionės sutartį.  
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