BALTARUSIJA. MINSKAS IR LDK DIDIKŲ RADVILŲ
PALIKIMAS BALTARUSIJOJE
Programa:
Kelionės vadovė – LAIMA–FILOMENA JONAITIENĖ
1diena. 02.00 val. išvykstame į Baltarusiją. Išvykimo vietos ir laikas:
*02.00 val. Gegužių gatvė, PC Akropolis, Šiauliai.
*02.15 –Tilžės gatvė, Katedra, Šiauliai.
Galimi sustojimai turistų paėmimui: Radviliškis, Panevėžys, Vilnius.
KELIONĖ Lietuvos, Baltarusijos keliais. Atvykstame į Krėvos pilį, pastatytą
kunigaikščio Gedimino laikais, 14 amžiuje II pusėje ir atiduotą valdyti sūnui Algirdui. Po
Algirdo mirties, Jogaila iš šios pilies pradėjo savo kelią į Lenkijos karaliaus sostą. Pilis mena
Vytauto ir Jogailos konfliktus… Čia 1382 m. buvo nužudytas LDK kunigaikštis Kęstutis. Čia
1385 buvo pasirašyta Krėvos unija.
Atvykstame į Baltarusijos sostinę MINSKĄ. Pietaujame vienoje iš Minsko kavinių.
Ekskursija autobusu po Minską su vietiniu gidu*: Pergalės paminklas ir Ivano Kupalos
parkas, Sporto kompleksas, Ašarų sala su paminklu kariams afganams, verkiančio angelo
skulptūra, Nepriklausomybės aikštė, Centrinis paštas, Vyriausybės aikštė, Šv. Simono ir
Jelenos bažnyčia, miesto pasididžiavimas – požeminis miestas – „Sostinė“. Toliau
ekskursija pėsčiomis: Aukštutinis miestas, Šv. Dvasios barokinė katedra, Bernardinų
bažnyčia ir vienuolynas, Šv. Mergelės Marijos bažnyčia, Jezuitų vienuolyno kompleksas,
miesto Rotušė, Laisvės aikštė, Nacionalinės bibliotekos apžvalgos aikštelė (miesto apžvalga
iš paukščių skrydžio).
2020.03.28 d. ir 2020.05.09 d. vakare, 19 val., pageidaujantys gali lankytis cirke –
„Vandens fejerija – fantazijų pasaulis“. Nakvynė viešbutyje.
2diena. Pusryčiai viešbutyje. Paliekame Minsko plačiuosius prospektus. Keliaujame
pamatyti, aplankyti LDK didikų Radvilų palikimo Baltarusijoje. Važiuojame į
NESVYŽIŲ. Įvažiavę į Nesvyžių randame nedidelį miestelį. Ir galiausiai prieš akis išnyra
fotogeniškoji Nesvyžiaus pilis, kurios pirmas pamatų akmuo buvo įmūrytas 1583 m.
Rezidencinė pilis ilgą laiką buvo viena iš svarbiausių Radvilų giminės rezidencijų ir šios
giminės rankose išliko iki pat Antrojo Pasaulinio karo pradžios. Pažintis su pilimi, pilies

kambariais, salėmis*. Pamatome auksu dekoruotas pokylių sales, kurios rodos tebelaukia,
čežančiomis suknelėmis pasipuošusių damų, o medžioklės trofėjų prikimštas kambarys
tebelūkuriuoja ūsuotų ponaičių… Aplankome, pirmąją Rytų Europoje, barokinę jezuitų
bažnyčią LDK. Apžiūrime restauruojamą Nesvyžiaus rūmų kompleksą, pilyje veikiantį
muziejų* bei šalia pilies likusį parką. Miestelyje pamatome Slucko vartus ir Rotušę.
Keliaujame i kitą, vos už kelių dešimčių kilometrų, esančią Radvilų giminės pilį –
MYRIAUS pilį. Ji, kaip ir Nesvyžiaus pilis – saugomas UNESCO paveldas. Myro pilis
kadaise buvo Radvilų vasaros rezidencija. Myriaus pilis – gotikinė, raudonų plytų… Ji iškilo
16 a. Vėliau ji buvo dailinama, perstatoma. Pilis garsėjo siautulingomis puotomis.
Ekskursija po Myriaus pilį*. Po ekskursijos papietaujame pilies restorane*.
Keliaujame Lietuvos link. Pakeliui trumpam sustojame Naugarduke. Naugarduke
ekskursija po miestą: Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia, A. Mickevičiaus namas ir paminklas,
pilies griuvėsiai.
Kelionė tęsime Lietuvos link. Pravažiuojame Lydą. Trumpas sustojimas prie Gedimino
pilies ir paminklo Kunigaikščiui Gediminui
Vėklai vakare sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 99 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Vietinio gido paslauga-ekskursija Minske
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje, 1 pietūs Minske
PAOILDOMOS IŠLAIDOS KELIONEI:
1 Eur – 2,4 BYN
*Viza ir draudimas – 25 Eur
*Minskas ,Bibliotekos apžvalgos aikštelė – 5 Byn
*Nesvyžiaus pilis – bilietas 16 Byn; gidas – 2 Byn
*Myriaus pilis – 14 Byn; gidas – 2 Byn
*Pavalgymas Myriaus pilyje – 7-8 Eur.
*Kitų mokamų objektų lankymas
Pastaba. Reikalavimai Baltarusijos vizai gauti:

*Pasas turi galioti mažiausiai 3 mėnesius po vizos galiojimo pabaigos
*Vizai gauti reikalinga nuotrauka: spalvota – 3,5×4,5 cm, baltame fone, veido matomumas
nuotraukoje 80%
*Sveikatos draudimas
*Anketiniai duomenys: darbovietė, pareigos, darbovietės adresas, darbo telefonas
gyvenamosios vietos adresas, asmeninis telefonas, mergautinė pavardė, gimimo miestas,
sutuoktinio duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai). Kelionių centre dėl vizos informacija
teikiama tel.: 864219000
Kelionės lankomų objektų eiliškumas ir kainos gali keistis!!!
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: vadybininkė-kelionės organizatorė
869684064; 841399544 ir vadybininkė Pranė 841399544; 864219000

Sigita

Ši kelionė organizuojama ir organzuotoms grupėms-kolektyvams. Užsakovas
pasirenka kelionei datą, programą galima koreguoti. Informacija: 841399544;
869807197; 864846466 – Jovita ar Virginija

Datos:
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

