DIDŽIAUSIAS VANDENS PRAMOGŲ PARKAS EUROPOJE
„SUNTAGO“ – VARŠUVOS ZOO SODAS
Labai anksti ryte išvykstame iš
Lietuvos.
Labai anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Atvykstame į naujai įsikūrusį 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 (o smagūs – visi!) vandens

čiuožyklomis; 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 ir 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.

Vandens parke praleisime 8 valandas. Būsime ir pavargę, ir pailsėję, ir naujai gimę. Nakvynė viešbutyje Varšuvoje.

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija Varšuvos
senamiestyje.
Karalių rūmai, paminklas karaliui Žygimantui III Vazai, Turgaus aikštė; supamą turtingų miestelėnų ir pirklių namų;
Šv. Jono krikštytojo katedra, Undinėlės paminklas, gynybiniai senamiesčio įtvirtinimai, Barbakanas. Vienas žinomiausių
senamiestyje kelių – Karališkasis traktas, kuriuo einant atsiveria vaizdas į puikiausius architektūros paminklus:
Prezidentūrą, Universitetą, Mokslų akademiją. Šio kelio puošmena – Šv. Onos bažnyčia. Gal prabanga spinduliuojantis
rokoko stiliaus bažnyčios interjeras, o gal ir tikėjimas, kad šioje bažnyčioje susituokusiųjų laukia laimingas gyvenimas,
traukia jaunuosius čia prisiekti amžiną meilę.

Laisvas laikas, kurio metu galite savarankiškai pasivaikščioti senamiesčio gatvelėmis, įsigyti suvenyrų, pietauti ar
pasimėgauti puodeliu kavos.

Pageidaujantys lankosi Varšuvos zoologijos sode*. Pirmieji privatūs zoologijos sodai Varšuvoje pradėjo veikti XIX
a., nors dar XVII a. privačiomis savo gyvūnų kolekcijomis paprastus žmones stebindavo lenkų turtuoliai. Oﬁciali
Varšuvos zoologijos sodo įkūrimo data – 1928 m. kovo 11 d. Sodui atvėrus vartus, svečiai jame jau galėjo išvysti tigrų,
liūtų ir netgi indiškojo dramblio patelę vardu Kasia. Šiandien 40 ha plote gyvena apie 500 skirtingų rūšių gyvūnų, iš viso
– apie 4000 individų.
Tai aktyvus ir modernus zoo sodas. 2003 m. sode atidaryta 6 tūkst. kvadratinių metrų užimanti dramblių zona –
specialus aptvaras su išoriniais ir vidiniais baseinais, namu, specialiu plotu, skirtu dramblių pasivaikščiojimui. 2008 m.
sode atidarytas naujas beždžionių namas, kuriame laikomos gorilos ir šimpanzės, o 2010 m. pastatytas hipopotamų
baseinas. Varšuvos zoologijos sode gyvena ir vienintelis Lenkijoje smėlinis ryklys. Sodas priklauso Europos zoologijos
sodų ir akvariumų asociacijai.

Išvykstame namų link.

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.

Vandens pramogų parkas (Jamango zona) –
99 PLN suaugusiems (16 – 65 m.), 89 PLN
vaikams iki 16 m., senjorams (65+), 79 PLN

Organizacinės kelionės išlaidos.

vaikams (iki 120 cm.), vaikams 0 - 3 metų –

1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje

nemokamai. Kiekviena papildoma zona (+15

(dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose,

PLN). (kainos tikslinamos)

priklausomai keliese keliaujate)

Varšuvos zoo sodas – 30 PLN suaugusiems, 20
PLN vaikams. (kainos tikslinamos)

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės arba Alytaus.
Objektų kaina ir jų lankymo tvarka gali kisti.
Vienviečio kambario priemoka (PRIVALOMA keliaujant vienam arba neradus su kuo sugyvendinti) - 20 Eur

Svarbi informacija:
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo ir poilsio režimą nustato ES reglamentas.
Vienviečio kambario priemoka (PRIVALOMA keliaujant vienam arba neradus su kuo
sugyvendinti) - 20 Eur

