KARALIŠKASIS GARDINAS IR PLAUKIMAS
AUGUSTAVO KANALU BALTARUSIJOJE (vizos nereikia)
Programa:
Augustavo kanalas (1824-1839m) hidrotechnikos paminklas, laivybos kanalas, jungiantis
Vyslos ir Nemuno baseinus, Vyslos intakus jungia su Baltijos jūra per Nemuno intakus.
Kanalas eina nuo Bebros. Kanalo ilgis 101,2 km (iš jų 80km Lenkijos teritorijoje, 18,6km
Baltarusijoje, 3,5km -sienos ruožas) gylis 1,5-3metrai. Kanalas iš viso turi 18 šliuzų, iš jų
-14 Lenkijos teritorijoje, 1 Lenkijos ir Baltarusijos pasienio ruože, 3-Baltarusijos
teritorijoje. Dabar visi kanalo šliuzai veikia arba yra baigiami rekonstruoti.
Gardinas -miestas netoli nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos. Miestas prie Nemuno upės, srities
centras. Gardinas -grožis Lietuvos pasienyje, jame jausitės kaip Lietuvoje. Jis mažiausiai
rusiškas miestas Baltarusijoje. Gardinas labai artimas Lietuvai savo istorijos ir kultūros
palikimu. Jis yra ir jotvingių, prūsų, lietuvių, žemaičių genčių kovų su rytų ir vidurio slavais
liudininkas. XIV amž II pusėje Gardiną ir visą jos vardu vadinamą kunigaikštystę valdė
Vytautas. Gardine buvo svarbiausia Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro
rezidencija.
1diena. Anksti ryte 5.00 išvykimas iš Gegužių gatvės, aikštelės prie PC Akropolis ir 5.15 -iš
aikštelės Varpo g. prie Valstybinės kolegijos.
Kelionė Lietuvos keliais link Druskininkų -Raigardo pasienio kontrolės punkto. Kirtę valstybinę sieną
atvykstame į buvusį karališką miestą Gardiną. Apžvalginė ekskursija Gardine su vietiniu
gidu*. Pažintį su senąja miesto dalimi jums atvers architektūros paminklai: Senoji pilis, dar
vadinama Vytauto pilimi, pastatyta XI amž pabaigoje -XII amž pradžioje. XVI amž ji buvo Stepono
Batoro rezidencija. Pamatome Naująją pilį-kur gyveno paskutinis karalius Stanislovas Augustas
Poniatovskis, Paminklas Vytautui Didžiąjam, Šv.Ksavero bažnyčią (baroko paminklas 17-18 amž),
Šv.Boriso ir Glebo (Koložnos) cerkvė(12 amž), Šv.Ksavero Katedra, žydų sinagoga, A.Tyzenchauzo
aikštė …
Pietaujame kavinėje.* Po pietų pageidaujantys gali aplankyti pasiklausyti vargonų
muzikos*, aplankyti firmines parduotuves.
Nakvynė viešbutyje/sanatorijoje.
2diena. Pusryčiai. Vykstame į Sapockiną. Atvykstame prie vieno iš trijų Baltarusijoje esančių
Augustavo kanalo šliuzavimu – Dubrovkos šliuzas. Tai paskutnysis kanalo šliuzas prieš jam
susijungiant su Nemunu. Šliuzas neveikė nuo 1939 m. Rekonstrukcija atliktas 2004-2006m.
Plaukiame laiveliu su šliuzavimu*.
Vykstame į turistinį kompleksą Karobčici. Kompleksas stilizuotas kaip 19 amž lenkų -baltarusių

ponų dvarvietė, kurios teritorijoje yra daugiau nei 30 įvairioms reikmėms pritaikytų pastatų. Čia
įsikūrusios amatininkų dirbtuvės, kuriose galima stebėti kaip dirba kalviai, medžių drožėjai ir kt.
Vakarienė “Zevany pilis” restorane.
Kelionė į Lietuvą. Vėlai vakare sugrįžtame į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA 70Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu 44-49 v autobusu
*Kelionės vadovų (Alfonsas Zaleskis arba Laima Jonaitienė) paslauga, ekskursinė programa
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje Gardine
*Kelionės organizavimas, dokumentų sutvarkymas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖI :
*Bevizis leidimas -5Eur/žm (privalomas, daromas “Kelionių centre”)
*Sveikatos draudimas 3Eur (privalomas, daromas “Kelionių centre”)
*Gido paslauga Gardine (rusų kalba ) -50Eur grupei
*Pietūs Gardine 5Eur /žm
*Plaukimas laivu su šliuzavimu -190Eur grupei
*Karobčici: ekskursija + vakarienė 10Eur /žm
*Gardinas Liuteronų bažnyčia, vargonų muzikos koncertas 2,5 Eur /žm

Pastaba dėl leidimų į Baltarusiją: Vykstant į Baltarusiją reikalingas pasas (asmens
tapatybės kortelė negalioja), kurio kopiją prieš kelionę pristatyti į “Kelionių centrą”.
Kelionės metu būtina turėti su savimi pasą ir sveikatos draudimą.
Kelionės vadovas gali keisti programos eigą.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544 ,864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2018 08 25
Trukme: 2d.1n.
Spec. žinute: ieškomas pavienis vyras
Kaina: 70 €

Datos: 2018 09 22
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 70 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

