DIDŽIAUSIAS EUROPOJE VANDENS PRAMOGŲ PARKAS
„SUNTAGO“ – VROCLAVO ZOO SODAS IR HYDROPOLIS
Labai anksti ryte išvykstame iš
Lietuvos.
Kelionė per Lenkiją. Atvykstame į didžiausią vandens pramogų *parką Europoje „SUNTAGO“. Tai 80 hektarų plote
išsidėsčiusio pramogų komplekso „Park of Poland“ dalis. Pasibaigus statyboms, parke bus įrengti prekybos centrai,
viešbutis, konferencijų salės. Planuojama, kad pramogų kompleksas „Park of Poland“ bus antras pagal dydį tokio tipo
projektas Europoje.

Vizitinė kortelė: 18 šildomų baseinų (bendras baseinų plotas – 3500 m²); 32 vandens čiuožyklos (bendras nusileidimo
takelių ilgis-3,2 km); 10 skirtingų pasaulio šalių pirčių (Korėjos poilsio kambarys, dušas-atogrąžų krioklys, druskos
urvas); 4000 gultų, 40000 m² tropinis sodas, kuriame žaliuoja 300 specialiai iš egzotiškų kraštų – Malaizijos, Floridos ir
Kosta Rikos – atvežtų palmių.

Pramogų zonos: Jamango – unikalios vandens džiunglės su įvairaus sudėtingumo vandens čiuožyklomis (o smagios –
visos!); Relax – vandens baseinų pasaulis; Saunaria – skirtingų saunų ir harmonizuojančio poilsio zona; Wellness&SPA –
tiems, kurie myli save ir gerbia savo kūną.

„Suntago“ praleisime 9 valandas, todėl smagiai keliaujame per visas pramogų ir sveikatinimo zonas...

Atveriam parko duris. Iš patirties žinome, jog didžioji dauguma turistų pirmiausia (ir nekantriai!) lėks į Jamango zoną.
Čia prasideda pašėlusios vandens atrakcijos, kurių kiekvieną žymi skirtingas adrenalino lygis: švelni pramoga vidutinis lygis – baisus – ekstremalus. „Neoninė torpeda“ – lėksite kaip torpeda uždaru 19 m aukščio vamzdžiu ir
posūkis, posūkis, posūkis; „Juodasis griaustinis“ – visiškoje tamsoje skriesite vingiais ir ratais, nežinodami, kur pradžia,
kur pabaiga. Ir čia tik vidutinis lygis. Patys ekstremaliausi: „Medžiotojų plaustas“ – įsitvėrę padangos krisite nuo
krioklio; „Atvipęs žandikaulis“ – beveik vertikalus nusileidimas iš 55 m aukščio; „Pašėlęs nardymas“, „Naktis
džiunglėse“, „Ryklio nasrai“...

Atsipalaiduosite baseinų zonoje Relax. Malonumas pasinerti į vidaus terminį baseiną su sūkurine vonia ir vandens
masažu, pripučiama valtele plaukioti „Laukine upe“... visus vilioja didžiulis 845 m² ploto baseinas su dirbtinėmis
bangomis; mažieji vandns skautai turkšis šiltame burbulų baseine, o besirūpinančių sveikata laukia net trys
„Negyvosios jūros“ ir vienas „sieros“ baseinai. Dar yra lauko baseinas, sūkurinės vonios, hidromasažinės vandens lovos
ir baseinas-baras. Tikras poilsis...

Karšto garo mėgėjams įdomiausia parko zona Saunaria. Visos pirtys skirtingos: Valhala – klasikinė medinė pirtis,
nukelianti į vikingų pasaulį; žengę Inhaliacinėn pirtin, pateksite į drėgme ir kvapais alsuojančią Lenkijos girią, Rojaus
paplūdimio pirtyje – Maldyvų atogrąžos; Turkiška pirtis vilioja saikinga šiluma ir drėgnu garu. Geriausios formos
atsipalaidavimas Akvariumo pirtyje – aromatiniai aliejai, raminanti muzika ir didelis akvariumas prieš akis...
Atsigaivinsite palindę po atogrąžų kriokliu ar sniego kambaryje, o meditacijai ir giliam poilsiui skirtas korėjietiško
stiliaus kambarys. Būsime ir pavargę, ir pailsėję, ir naujai gimę. Vykstame į viešbutį Lodzės apylinkėse. Nakvynė.

Pusryčiai. Atvykstame į
Vroclavą.
Pažintis su vienu seniausių ir gražiausių Lenkijos miestų Vroclavu. Pasivaikštome po miesto senamiestį, pastatytą ant
12 salų, kurias jungia virš 100 tiltų (tai „Lenkijos Venecija“). Vaikštant žavingomis, grįstomis senamiesčio gatvelėmis
pamatysime viduramžišką miesto išplanavimą, nuostabią miesto rotušę, esančią pačiame Vroclavo senamiesčio centre;
Turgaus aikštę, universitetą. Laisvas laikas, kurio metu smagu paieškoti miesto simbolio – sprindžio dydžio nykštukų.
Apie 70 ﬁgurėlių: „paštininkas“, „gaisrininkas“, „turistas“, „jaunavedžiai“, „kaliniai“ išsislapstę po visą Vroclavo
centrą...

Lankomės unikaliame *vandens muziejuje „Hydropolis“. Pastaraisiais metais ne vienas Lenkijos miestas su
pasididžiavimu pristatė naujų, interaktyvių muziejų. Ne išimtis ir Vroclavas – čia 2015 m. buvo atidarytas vandens
muziejus „Hydropolis“, vienas iš vos kelių visame pasaulyje. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tema negali būti
įdomi, tačiau modernus muziejus tokį nusistatymą labai sėkmingai paneigia. Tą įrodo ir lankytojų kiekis – vasarą bilietą
rekomenduojama įsigyti iš anksto.

Muziejus simboliškai įsikūrė istoriniame XIX a. požeminiame švaraus vandens rezervuare, kurio plotas 4000 m². Tai
interaktyvi ekspozicija „Žemė – vandens planeta“, kurioje pasakojama apie vandens kilmę ir jo reikšmę mūsų planetai.
Visa vandens įvairovė pristatoma pasitelkiant multimediją, modelius, interaktyvias instaliacijas, jutiklinius ekranus.
Muziejaus erdvė suskirstyta į keletą zonų: Vandens atsiradimas, Vandens planeta, Vandenyno gyventojai, Miestas ir
vanduo, Gelmės, Vandens inžinerijos istorija, Poilsio zona.

Atmosfera ypatinga: tamsu kaip okeano dugne, bet užtenka spustelėti monitoriaus mygtuką ir prasideda veiksmas...
Vaikai ekranuose iš molekulių kuria ledą ir sniegą, galima išsitiesti ant gultų ir stebėti, kaip kažkurioj fantastinėj
planetoj kyla mėnulis arba stebėti, kaip susidaro sniego pūgos. Susipažinsite ir su baisiais gėlavandeniais
mikroorganizmais, milžiniškomis okeano pabaisomis – muliažai juda tarsi gyvi. Apžiūrėsi batiskafą „Trieste“, kuriuo
1960 metais J. Piccardas ir D. Walshas nusileido į 10911 m gylį Marianų įduboje. Įdomus didelis Vroclavo maketas, o
multimediniame ekrane pristatyta visa miesto vandentiekio sistema... Salėse yra interaktyvių ekranų, žaidimų, bet
ypač lankytojų mėgstama Poilsio zona. Čia tamsoje išsitiesus ant liuminescencinių gultų galima pasijusti esant
Amazonijoje ar negyvenamoje saloje, stebėti, kaip naktį virš vandenyno sužiba žvaigždės, 3D garso sistemos pagalba
klausytis bangų mūšos ir netgi pajusti vandens gaivą.

Laisvas laikas Vroclavo senamiestyje. Nakvynė viešbutyje Vroclave.

Pusryčiai.
Lankomės Vroclavo zoologijos **sode. Vroclavo zoologijos sodas buvo įsteigtas 1865 m., kuomet miestas dar buvo
Prūsijos karalystės dalimi. Tai – ne tik pats seniausias, bet ir pats didžiausias zoologijos sodas Lenkijoje. 33 hektarų
teritorijoje galite išvysti 1100 skirtingų rūšių gyvūnų. Iš viso čia gyvena daugiau nei 14000 individų, atkeliavusių iš
įvairiausių pasaulio kampelių – Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Australijos. Šiandien Vroclavo zoologijos sodas
yra Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos narys, kiekvienais metais sulaukiantis daugiau nei 400 tūkst.
lankytojų. Sodo svečiai labiausiai mėgsta stebėti didžiąsias kates (sode gyvena ir retas baltos spalvos bengališkasis
tigras), stabtelėti prie meškų namo, aplankyti dramblius, tapyrus, begemotus, beždžiones, ir užsukti į terariumą roplių ir amﬁbijų namus. Tačiau didžiausio dėmesio sulaukia 2014 m. įkurtas Afrikariumas (sukurtas iš ’Afrikos“ ir
”akvariumo" žodžių derinio). Dėl įrenginio koncepcijos Afrikariumas tapo unikaliu pasauliniu kompleksu, pristatančiu
Juodojo kontinento aplinką: „Raudonoji jūra“ (1 mln. l talpos rezervuare sukurti koraliniai rifai, tarp kurių nardo 60 rūšių
spalvingų žuvyčių), „Rytų Afrika“ (didžiuliame akvariume nardantys begemotai), „Mozambiko kanalas“ (18 m
permetomas akrilo tunelis, kuriuo keliaudamas gali grožėtis vėžliais, rajomis, lyg raketos pralekiančiais rykliais),
„Kongo upės džiunglės (krokodilai, sirenos), „Skeletų pakrantė“ (medūzos, morenos, kiti įdomūs duobagyviai ir
unguriažuvės). Juodajam žemynui skirta ekspozicija lankytojui leidžia pasijusti esant ne tik džiunglėse, bet ir po
vandeniu, kur gali nors visą dieną stebėti Afrikos pakrančių ir gelmių fauną. Ne veltui šis paviljonas Lenkijoje yra
atrakcija Nr. 1.

Išvykstame namų link. Kelionė per Lenkiją. Naktį grįžtame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.

Mokami objektai (*). Turistas moka pats:

Kelionės vadovo paslaugos.
Kuro mokestis.
Organizacinės kelionės išlaidos.
2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje
(dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose,
priklausomai keliese keliaujate)

Vandens pramogų parkas (Jamango zona) –
104 PLN suaugusiems (16 – 65 m.), 95 PLN
vaikams iki 16 m., senjorams (65+), 85 PLN
vaikams (iki 120 cm.), vaikams 0 - 3 metų –
nemokamai. Kiekviena papildoma zona (+15
PLN).
Hydropolis – 23 PLN suaugusiam, 17 PLN
vaikams iki 18 m.
Zoo sodas+Afrikariumas – 40 PLN
suaugusiems, 30 PLN vaikams 3-18 m.,
senjorams.

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės arba Alytaus.
Objektų skaičius, kaina ir jų lankymo tvarka gali kisti.
Nurodytos mokamų objektų kainos galioja, jei objektą lanko min. 20 asmenų.

Svarbi informacija:
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo ir poilsio režimą nustato ES reglamentas.

