Kelionė ten kur tikrai pigiau

Balstogėje yra pati didžiausia prekybos vieta Lenkijos rytuose, kur mes vežame kasmet.
Jos darbo laikas: kas dieną nuo 05:00 val. Iki 17:00 val. (nedirba tik valstybinių švenčių
dienomis). Prekybos aikštė užima 8,5 hektarus ir talpina daugiau kaip 1400 įvairių
parduotuvių. Tai lyg mūsų „Gariūnų verslo parkas“, tik viskas daug pigiau ir teritorija
didesnė, o kainos tikrai patiks Jums ir Jūsų kišenei!
Brangieji, pasirūpinkite prieš artėjančias vasario mėn. šventėmis dovanomis, suvenyrais,
staigmenomis, kurių laukia Jūsų artimieji. Nauji šilti drabužiai, buitinė technika irgi už
kelis kartus mažesnę kainą!
Artėjant įvairiausioms šventėms, taupymo keliai lietuvius veda į Lenkiją – čia iš tiesų
viskas kur kas pigiau. Todėl siūlome Jums važiuoti kartu su mumis ten kur sutikti

Lietuvius bus kur kas sunkiau negu prie šalies sienų parduotuvių. Kur kainos nebus
specialiai padidintos dėl Lietuvos turistų antplūdžio ir žinoma kur nereikės stovėti eilėje
kelias dešimt minučių.
.
Kas taupo, tas turi, tad nepraleiskite šaunios galimybės apsipirkti pigiau viename didžiausių ir
gražiausių Lenkijos miestų, į kurį nuvyksite tik už 30 €!

Kelionės data: Šeštadienis. 2016 m. Vasario 06 ir 13 d.

Išvykimas 00:15 val.






00:15 val. - Vilnius, Geležinkelio g. 16, geležinkelio stoties centrinis į įėjimas,
01:45 val. – Kaunas, prekybos centras „Mega“. Islandijos pl. 32,
02:30 val. – Marijampolė, A5 kelias, 17 km, Kaunas – Marijampolė „Ukojas“ ,
03:15 val. – Alytus, Naujoji g. 17L, Alytaus autobusų stotis

Kelionės tikslas ne tik sutaupyti ir apsipirkti bet taip pat ir aplankyti dar nematytas Balstogėje vietas.
Susipažinti su Lenkų o ypač Balstogės gyventojų kultūra, Balstogės miesto istoriją. Taip pat yra ir kitų
galimybių linksmai praleisti laiką.
Susipažinti su tradiciškais patiekalais, pasivaikščioti po miesto senamiestį, gal būt susirasti naujų
draugų, palyginti mūsų Lietuvišką turgavietę su Lenkų bei žinoma
pabūti minutę šokiruoti palyginant kainas
ir viska tai rasite čia BALSTOGĖJE!

Trumpai apie miestą
Palenkės vaivadijos sostinė Balstogė – žaliųjų lankų apsuptyje skendintis didžiausias miestas šiaurės
rytų Lenkijoje. Aplankykite vėlyvosios gotikos miesto rotušę, Šv. Roko bažnyčią, Šv. Mergelės
Marijos dangun ėmimo baziliką – Balstogės katedrą, stačiatikių bažnyčią, pasivaikščiokite centrine
pėsčiųjų gatve. Toliau – XVIII a. Balstogės įžymybė – didikų Branickių šeimos rūmai vadinami
„Šiaurės Versaliu“, apsupti nuostabaus grožio prancūziško stiliaus parko su fontanais. Galėsite
aplankyti Balstogės istorijos muziejų arba menininkų Sledzinskių galeriją. Visus šiuos objektus supa
daugiau nei 200 parduotuvių, kurios siūlo platų prekių ir paslaugų pasirinkimą kartu sudarydami tam
tikroje vietoje kultūros ir poilsio centrą.

KELIONĖS PROGRAMA:

Naktį 00.15 išvykstame iš Lietuvos. Vilniaus, Kaunas, Marijampole, Alytus.
Anksti ryte atvykstate į Balstogę (Bialystok).
Apie 08.00 – 11.00 planuojame aplankyti pramoninių prekių turgų, kuriame Jūsų laukia kelis kartus
pigesnės prekės nei mūsų turgavietėse su tam tikromis nuolaidomis. Turgavietėje rasite įvairaus
pobūdžio dalyku pradedant nuo maisto produktų baigiant technika ir žinoma drabužiais. Ypač siūlome
atkreipti dėmesį į avalynę. Maža tai kad Jūsų laukia nauja kokybiškos įvairių šalių avalynės kolekciją
tai dar ir gan patraukliomis kainomis. Nepraleiskite galimybės padžiuginti savo kojas

Taip pat – keliones metu lankysitės įvairiose prekybos bazėse, pramoninių ir maisto prekių
parduotuvėse, turguje, kur įsigysite prekių gamintojo kainomis pagal savo poreikius ir galimybes.
Bazės: „Ikea“, „Leroy Merlin“ – atitikmuo mūsų prekybos centras „Senukai“, „Saturn“, „Decathlon“ ,
„Maximus“.
Antros dienos pusėje planuojame aplankyti miesto centrą. Miesto centre gausu prabangių “Boutique”
parduotuvių ir stambių prekybos centrų, meno galerijų, suvenyrų krautuvėlių. Mieste yra keli
supermarketai -"Auchan", „Makro", prekybos centrai: „Tesco“, „Carrefour“, „Real“ , „Kaufland“. Mieste
siūlome atkreipti dėmesį į smulkios technikos kainą kaip USB Flash Driveriai, ausinės ir kita garso
aparatūra, įvairus priedeliai prie kompiuterio tokios technikos kaina yra palyginama su tokiomis
parduotuvėmis kaip aliexpress ir e-bay. Taigi turėsite galimybė sutaupyti ir gauti prekę nelaukdami
kelių savaičių.
Taigi patikėkite apsipirkti Bałstogėje tikrai nesudėtinga ir tikrai smagu kaip jums taip ir Jūsų kišenei.

Grįžtant sustosite Balstogės supermarkete „Biedronka“. Kodėl negalime praleisti tokios parduotuvės
kaip „Biedronka“? O būtent todėl, kad „Biedronka“ Lenkijoje yra populiari ne tik savo kainomis bet ir
gausių prekių pasirinkimu. Daugiau negu 500 įvairų įmonių bendradarbiauja su „Biedronka“ ir teikia
savo produktus šitai parduotuvei. Taigi čia siūlome Jums įsigyti maisto produktus nes šviežia,
nebrangu ir skanu.
Po apsipirkimo tęsiame savo kelionę namo. Važiuojant namo, Jūs turėsite galimybę paragauti
lenkiškos virtuvės kulinarinių šedevrų.
Kelionė į Lietuvą. Vėlai, vėlai vakare grįžtame į Lietuvą.

Dėmesio: nurodytas laikas (Balstogėje) gali keistis
Į kelionės kainą įskaičiuota:




Kelionė patogiu autobusu/mikroautobusu;



Autobuso parkavimo mokesčiai lankomose vietose.



Kelionės paslaugos.

Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Kelionės vadovo paslaugos (lietuvių arba rusų kalba)

Kelionės kaina:


Suaugusiam kaina 30 €.



Vaikui iki 16 metų 25 €.

Papildmos išlaidos:



Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.
Asmeninės išlaidos.
Kelionės laikai ir vietos:






00:15 val. - Vilnius, Geležinkelio g. 16, geležinkelio stoties centrinis į įėjimas,
01:45 val. – Kaunas, prekybos centras „Mega“. Islandijos pl. 32,
02:30 val. – Marijampolė, A5 kelias, 17 km, Kaunas – Marijampolė „Ukojas“ ,
03:15 val. – Alytus, Naujoji g. 17L, Alytaus autobusų stotis
Pastabos:





Paskubėkite, vietų skaičius ribotas!
Objektų skaičius, lankymo tvarka ir įėjimo bilietų kaina gali kisti.
Kelionę gali vykti ir mikroautobusu (nesusirinkus didesnei grupei žmonių)

Papildomai:
http://www.kainapjute.lt/informacija/naudingos-nuorodos-vykstantiems-i-lenkija-apsipirkti/
Parduotuvių sąrašas kainų palyginimui:
1. TESCO;
2. REAL;
3. AUCHAN;
4. CARREFOUR;
5. KAUFLAND;
6. LEROY MERLIN;
7. IKEA;
8. CASTORAMA;
9. OBI;
10. PRAKTIKER

MALONIAI PRAŠOME KREIPTIS:
UAB“ŽELESA”
www.zelesa.lt
Konstitucijos pr. 12 -23, LT 09308-Vilnius
t el./faksas: +370 25 273 29 79,
GSM: mob. +370 606 64408
e-mail. info@zelesa.lt

Apmokėti galima grynais pinigais ar pervedant banko pavedimu kelionių
organizatoriui „Želesa“:
Rekvizitai:
Įmonės kodas:122561581
PVM kodas:LT225615811
Citadele bankas Vilnius filialas
A/s LT357290000011468673
Banko kodas: 72900
Būtinai nurodyti šiuos duomenis:
____________ (būtina nurodyti datą)
Vardas, pavardė _______________________________________ ,
vietų skaičius __________________
Kontaktinė informacija:_______________________________
El adresas: ___________________________
Mobilaus telefono nr.: ______________________
Namų telefono nr.: _____________

