
Informacija atnaujinta 09.09d. Pakeistas valstybinis autobuso numeris.  

 

LENKIJOS SOSTINĖ VARŠUVA 

 
Kelionės data Kelionės vadovas Autobuso valstybinis numeris 

2019 10 19 – 10 20 Raimonda Juškevičiūtė KFD515 

 

Dėl aplinkybių, kurių neįmanoma numatyti iš anksto, kelionės vadovas ar/ir autobuso valstybinis numeris gali keistis. Prašome tikrinti 

teisingus išvykimo laikus 5d. iki išvykimo. 

 

3 d. iki kelionės išvykimo trumpąja SMS žinutė išsiųsime Jums informaciją su tiksliu kelionės išvykimo laiku, autobuso numeriu ir 

kelionės vadovo vardą ir pavardę. 

 

Galimos išvykimo vietos į kelionę. 

 

Vilnius „Forum Palace“ automobilių stovėjimo a. (Konstitucijos pr. 26, prie 

upės) 
05:00  val. 

Kaunas Kauno pilis, automobilių stovėjimo a. 06:30 val. 

Alytus Autobusų stoties automobilių stovėjimo a. 07:30 val. 

Lazdijai Degalinė „Circle K“, Nekrūnai, 67171 Lazdijų r. 08:00 val. 

DĖMESIO!  Prašome teisingai parinkti išvykimo miestą į kelionę.  

Autobusas sustoja paimti klientų,  tik pagal klientų sutartyse nurodytus išvykimo miestus. 

 

! Ypatingai svarbi informacija: 

 Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pasas/ asmens tapatybės kortelė, kurio 

galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas/ asmens 

tapatybės kortelė galiotų ne trumpiau kaip 3 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos.  

 Vykstant į kelionę rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos 

užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių 

agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse. Vykstant į šią kelionę taip pat galioja Europos sveikatos draudimo kortelė.  

 Prireikus kelionių organizatorius gali pareikalauti papildomų Jūsų asmens duomenų ir/ar asmens dokumento kopijos. 

Laiku nepateikus prašomų duomenų, kelionių organizatorius negarantuoja pilnos sutarties įvykdymo. 

 

Daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę: 

 Viešbučių kambariuose dažniausiai būna vienas elektros lizdas, todėl rekomenduojame turėti elektros šakotuvą; 

 

Apgyvendinimas: 

 Standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi 

atskiros lovos. Turint specialių pageidavimų dėl lovos tipo, prašome prieš užsisakydami kelionę, apie šiuos pageidavimus 

informuoti kelionių pardavimo agentą, jei užsakymą darote internetu – teisingai pasirinkite jums tinkamą lovos tipo variantą. 

 Įprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių arba jų skaičius yra labai ribotas. Užsakius vietą trečiajam asmeniui, 

dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis.  

 Tuo atveju, jei neįmanoma užsakyti triviečio/dviviečio su pristatoma lova kambario arba viešbutis tokių neturi – vienas iš trijų 

asmenų gali būti apgyvendinamas su kitais grupės turistais.  

 Tikslių viešbučių pavadinimų, kuriuose turistas bus apgyvendinamas kelionės metu, galite sužinoti pas kelionių pardavimo 

agentą ne anksčiau nei likus 3 dienoms iki kelionės išvykimo. 

 Jei turistas vyksta vienas ir nepageidauja pirkti vienviečio kambario, jis apgyvendinamas su kitais grupės turistais 

dviviečiame arba dviviečiame su pristatoma lova, kambaryje. Vienviečiai kambariai užsakomi už papildomą mokestį. 

Keliaudamas vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, turistas sutinka, kad kelionės metu jis bus apgyvendintas viename 

kambaryje su bet kuriuo kitu (kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame arba dviviečiame su pristatoma lova 

kambaryje . 



 Priemoka už vienvietį kambarį – 20 EUR. 

 

Pinigai:  

 Turėti kiekvienos šalies smulkių pinigų (tualetui, gėrimams ir kt.). Siūlome Lietuvoje nusipirkti Lenkijos zlotų: higienos 

reikmėms ~ 5 PLN, jei ketinate valgyti Lenkijos pakelės užkandinėse prireiks ~ 10–30 PLN vienam asmeniui. 

 Mokamiems objektams ir kurortų bei miestų mokesčiams reikėtų turėti ~ 100 PLN. Jei planuojate lankyti laisvu laiku siūlomus 

aplankyti objektus, jų kainas žiūrėkite „Laisvu laiku siūlome aplankyti“. Asmeninėms išlaidoms ~ 50 EUR. Turėkite mažesnės 

vertės banknotų.  

 Ne visur veikia kreditinės „Maestro“, „Visa Electron“ kortelės, o atsiskaityti galima tik perkant prekių už tam tikrą sumą, kai ji 

nedidelė – privaloma mokėti grynais. Mokamiems objektams reikia turėti grynų pinigų.  

 1 EUR = ~ 4 PLN. 

 

Arbatpinigiai: 

Jei nepažymėta, kad arbatpinigiai įtraukti į sąskaitą, padavėjams restoranuose arbatpinigių paliekama ~ 10 % sąskaitos sumos. 

Įprasta palikti arbatpinigių autobuso vairuotojui, gidui, viešbučio aptarnaujančiam personalui. 

 

Papildomos priemokos: 

• Už papildomą mokestį galite užsisakyti papildomą vietą autobuse. Papildomos vietos kaina – 40 EUR; 

 

Mokami objektai, vietiniai gidai, kurortų bei miestų mokesčiai (kainos gali kisti): 

Varšuva: 

Karalių rūmai: suaugusiems – 30 PLN asmeniui; senjorams ir studentams – 25 PLN; vaikams nuo 7 m. iki 16 m. – 1 PLN; vaikams iki 

7 m. – 1 PLN. Grupėms: suauguasiems – 25 PLN asmeniui; senjorams ir studentams – 15 PLN;  vaikams nuo 7 m. iki 16 m. – 1 PLN; 

vaikams iki 7 m. – 1 PLN. Ausinukai – 5 PLN asmeniui. Vietinio gido paslaugos – apie 8 PLN asmeniui. 

Kultūros ir mokslo rūmų bokšto terasa: suaugusiems – 20 PLN; studentams ir vaikams – 15 PLN; Grupėms (>10 žmonių) – 15 PLN; 

Vilanovo rūmai: suaugusiems – 20 PLN; vaikams (6 – 17 m.) – 15 PLN; Rūmų parkas: suaugusiems – 5 PLN; vaikams (6 – 17 m.) – 3 

PLN; Vietinio gido paslaugos – apie 8 PLN asmeniui. 

Kita: 

Varšuvoje: pietūs – ~ 20-30 PLN, vanduo – ~ 2-3 PLN; kava, arbata – ~ 5-9 PLN. Kitur Lenkijoje: pietūs – ~ 10–20 PLN, kava, 

arbata – ~ 2–4 PLN.  

 

DĖMESIO! 

Visa keliautojo atmintinėje pateikta informacija yra nuolatos atnaujinama. 


