
Siūlome gruodžio 27-29 d. (dvi nakvynės) atsipalaiduoti aukščiausiame 

Europoje SPA centre! Pasimėgauti prabangiu poilsiu 5* viešbutyje 

INTERCONTINENTAL WARSZAWA.  

PASIGROŽĖTI KALĖDIŠKAI PASIPUOŠUSIA VARŠUVA  
Praleisk nepaprastą savaitgalį prabangiame Varšuvos viešbutyje, kuris sužavės ne tik itin 

skoningu interjeru, išpuoselėta tvarka, ypatingais pusryčiais, tačiau ir neapsakomo grožio SPA 

kompleksu su panoraminiu vaizdu! Vykime pamatyti, kaip ŠV. Kalėdoms pasiruošia puošnioji 

kaimyninė Varšuva, kuri kiekvieną žiemą atrodo tiesiog įspūdingai. 

 

1 diena. Ryte išvykstame iš Lietuvos. Vykstame į Vilanovo karališką parką – karaliaus Jono III 

Sobieskio vasaros rezidenciją*. Pasivaikštote po itališkus barokinius sodus ir anglišką parką. 

Vėliau įsikūriame prabangiame 5* InterContinental Warszawa viešbutyje: 

http://www.warszawa.intercontinental.com/ pačiame Varšuvos centre. Tai vienas iš aukščiausių 

Varšuvos pastatų, pro kurio langus galima mėgautis nuostabia miesto panorama bei laisvu laiku 

mėgautis viešbučio teikiamomis pramogomis arba pasivaikščioti visai šalia viešbučio esančiame 

senamiestyje: nacionalinis muziejus, didelis prekybos centras bei daug kitų lankytinų objektų. Erdviuose 

viešbučio kambariuose rasite oro kondicionierius, plokščiaekranius TV, mini barą, seifą, kavos bei 

arbatos ruošimo rinkinius, plaukų džiovintuvą. WI FI visuose kambariuose. Jėgas galima atgauti  43-

iame aukšte esančiame SPA centre. Jame lankytis galima neribotai viso apsilankymo metu, įėjimas 

nemokamas. Dirba nuo 7.00 val. ryto iki 22.00 val. vakaro. Duodami SPA rankšluosčiai. Dvi pirtys, 

sūkurinė vonia, sporto klubas, baseinas. Mėgaujantis SPA pramogomis atsiveria kvapą gniaužiantys 

miesto vaizdai... 

2 diena. Pusryčiai. Dviejuose viešbučio restoranuose puiki galimybė paragauti tradicinių lenkų 

virtuvės patiekalų bei pasimėgauti gero vyno taure. 

Apžvalginė ekskursija. Varšuvos miesto centras - Karališkasis traktas Mokslų ir Kultūros rūmai 

- Gžybovskio aikštė ir žydų kvartalas - Maršalkovska gatvė - Saksų sodas - Krokuvos Priemiesčio gatvė 

(Adomo Mickevičiaus paminklas, Prezidento rūmai, Bristolio bei Europos viešbučiai) - Šv. Onos 

bažnyčia – Pilies aikštė – Žygimanto III Vazos kolona – Karališkoji pilis – senamiesčio aikštė – 

Barbakanas – Kanonia – Katedra.  

Laisvas laikas. Galėsite savarankiškai leisti laiką Varšuvos senamiestyje bei aplankyti kalėdines 

muges. 

3 diena: Pusryčiai. Tęsiame pažintį su Karališkąja Varšuva. Keliaujame į Lazienkų karališką 

parką – vieną gražiausių Europoje, susipažįstame su parko istorija, įdomiais faktais bei lankomiausiais 

objektais - Rūmai ant vandens, Senoji Oranžerija, Kinų alėja, Amfiteatras. Ekskursija Lazienkų parke 

su gidu. 

 

Kelionės kaina 150 Eur  
Į kelionės kainą įskaičiuota: 

• Kelionė autobusu. 
• 2 nakvynės su pusryčiais. 

 

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 
• Medicininių išlaidų draudimas užsienyje. 

• Mokami objektai (*).  

• Gidas lietuvių kalba Lazienkų parke, senamiestyje, Vilanovo rūmų parke – apie 6 Eur. 

http://www.warszawa.intercontinental.com/

