LENKIJOS EŽERŲ KRAŠTAS MOZŪRIJA (su kelionės
vadovu Sauliumi Stasiūnu)
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 5.00val Gegužių gatvė prie PC
“Akropolis”, 05.15val -Varpo gatvė aikštelė prie Kolegijos. Kelionė į Šiaurės Rytų Lenkiją
(296km) , Varmijos Mozūrų vaivadiją-tūkstančio ežerų kraštą.
Mozūrijos nuotykis prasideda vos pervažiavus valstybinę sieną.
Pirmas pasienio miestelis kelyje –Seinai–lietuvybės centras Lenkijoje. Užsukti į Seinus svarbu,
nes jie siejami su dviems iškiliais lietuviais -čia palaidotas 1897-1902m. miestelio katedros vyskupu
buvęs Antanas Baranauskas, o tebestovinčiame domininkonų vienuolyne – kunigų seminarija, mokėsi
Vincas Mikolaitis -Putinas. Seinuose aplankome Seinų baziliką, paminklą A.Baranauskui ir
lietuvišką karčemą “Lietuvių namai”, kur pavalgome* (tel +48600750818).
Iš Seinų važiuojame į prūsų- jotvingių gyvenvietę Ožkinių kaime, Punsko valsčiuje. Čia
susipažinsime su mūsų tautos praeitimi. Pamatysime orginalių medinių namelių, įdomią
medinę pilį, akmenimis klotą baseiną, įspūdingą aukurą, prūsų ir jotvingių pilkapius*.
Keliaujame Vygrių link –pamažu veriasi ežerų krašto peizažas. Ypatingą aurą Vygriuose
skleidžia ežero pusiasalyje ant kalvos išsidėstęs vienuolių kamaldulių statytas barokinis
ansamblis-vienuolynas . Į dangų šaunantys bažnyčios bokštai ir jų papėdėje sutūpę eremai, maži
nameliai, kiekvienas su uždaru kiemu ir darželiu. Tai buvę vienuolių kamaldulių nameliai. Vygrių
vienuolyne itin idomūs apartamentai, kuriuose 1999 m apaštališkos kelionės į Lenkiją metu buvo
apsistojęs Jonas Paulius II. Popiežius pažinojo šias apylinkes iš ankstesnių kelionių baidarėmis
Juodosios Ančios upe ir ne kartą dalijosi apie jas nostalgiškais prisiminimais …Aplankome
vienuolyną.
Nuo vienuolyno varpinės bokšto* apžvelgsime įspūdingą Vygrių nacionalinio parko kraštovaizdžio
panoramą, kadaise buvusius valdovų medžioklės plotus, kuriuos mėgo Vytautas Didysis, Jogaila ir
Žygimantas Augustas.
Važiuojame į Gižycką -Lenkijos vasaros vandenų sostinę (107km). Gižycko miestelis tiesiogiai
susijęs su Lietuvos vardo paminėjimu istoriniuose šaltiniuose. Čia buvo nužudytas vyskupas
Brunonas atvykęs krikštyti pagonių ir po mirties paskelbtas šventuoju. Šis įvykis 1009 m aprašytas
Kvedlinburgo kronikose. Aplankome ant kalvos Brunono garbei pastatytą kryžių šv. Brunonui
atminti. Aplankome Žalgirio aikštę (buv.Turgaus aikštė). Apžiūrime rezidencinę kryžuočių
pilį (1377m ). 16 amžiuje pilis buvo perstatyta, pritaikyta medžiotojų dvarui. Aplankome ne
mažiau įdomią Boyeno tvirtovę*. Ji yra puikus 19 amžiaus prūsų fortifikacijos pavyzdys ir vienas
geriausiai išlikusių gynybinės architektūros paminklų Lenkijoje. Joje veikia Boyeno tvirtovės
muziejus*. Gyžicke pamatome unikalų technikos paminklą -sukamąjį tiltą. Tiltas pastatytas

sujungiant Boyeno tvirtovę su miestu. Tai vienintelė tokio tipo 19 amž konstrukcija visoje Europoje.
Miestelį supa du puikūs ežerai: Negotynas ir Taitamo ežeras.. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai. Iš Gyžicko ranka pasiekiamas Gerložas -viena įdomiusių Mozūrijos
vietų(31km).
14 amžiuje Gerložas kūrėsi kaip medžiotojų, aprūpindavusių žvėriena Kenštyno pilį, gyvenvietė. Bet
šiandien Gerložą garsina Adofo Hitlerio bunkeris, iš kurio jis vadovavo Vokietijos ginkluotosioms
pajėgoms -vermachtui Antrojo Pasaulinio karo metais.” Vilko irštva” –bunkerio pavadinimas didžiausias iš 7 jo vadaviečių Europoje, užima 250ha plotą. Apsilankome “Vilko irštvoje”* -tarsi
ranka prisiliesime prie tragiško 20 amžiaus istorijos puslapio. Ekskursija su vietiniu gidu*. Po šios
niūria tikrove apgaubtos vietos skubame greičiau sugrįžti į šviesų ir taikų pasaulį -važiuojame į
Šventą Lipką(14km), kur aplankome didingą ir šventą Švč.Marijos Mergelės apsireiškimo
kompleksą. Bažnyčia su čia pat esančiu jezuitų vienuolynu yra reikšmingiausias Šiaurės
Lenkijos baroko paminklas. Ypač vertingas puikiai išsilaikęs bažnyčios dekoras -skulptūros,
freskos, tapybos, kalvystės darbai, bažnyčios vargonai. Vargonai vadinami šokančiais, nes užgrojus
muzikai – pradeda pamaldžiai linguoti šventųjų figūrėlės.
Kelionė į Augustavą – nedidelį kurortinį miestelį (143km). Lenkai vadina jį “Šiaurės Venecija”.
Svarbiausia šio miestelio atrakcija –plaukimas laivu Augustovo kanalu*. Plaukiant laivu
Augustovo kanalu džiugina viskas – puikiai sutvarkytos pakrantės, jachtų prieplaukos. Daugiausia
emocijų kyla garlaiviui įplaukus į šliuzą kai tenka laivui įveikti skirtingus dviejų ežerų lygius.
Apsilankome Karčiamoje Mostki (Mostowa 34 Tel +48876434120) pavalgome* ir keliaujame į
Lietuvą –Šiaulius (322km).
KELIONĖS KAINA – 84Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga –ekskursinė programa
*1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais
*Kelionės organizavimas
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Sveikatos draudimas kelionei ~3Eur/žm (pageidaujantiems)
*Seinai. Lietuviška karčema –pavalgymas 20-40PLN
*Ožkinė –jotvingių ir prūsų gyvenvietė 10PLN-6PLM
*Vygrių vienuolynas 8-4PLN
*Gižickas Boyeno tvirtovė 10-5PLN
*Gerložas. Hitlerio bunkeris 15-10PLN+120PLN grupei

*Šv.Lipka 200PLN GRUPEI
*Augustovas plaukimas laivu, šliuzavimas 35PLN, trukmė 2,45val (į abi puses)

Pastaba. Pavalgymui Lenkijoje reikia turėti 20-30PLN(1Eur -4PLN), Higienos reikmėms 5PLN
Lankomų objektų skaičius, lankymo eiliškumas gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel 841399544, 864219000 vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2018 07 28-2018 07 29
Trukme: 2d.1n.
Spec. žinute: renkama grupė
Kaina: 84 €
Datos: 2018 09 08-2018 09 09
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 84 €

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

