BALTARUSIJA: MINSKAS IR SENIEJI LDK MIESTAI
Programa:
Kelionės maršrutas: Šalčininkai-Krėva-Minksas-Nesvyžius-Myrius-Naugardukas-Lyda
1diena. 02:00val išvykimas iš Mažeikių.
Kelionė Šiauliai –Šalčininkai. Pasienio formalumai Šalčininkų PKP.Kelionė į Krėvą.
Svarbių istorinių įvykių liudininkė Krėva – viena seniausių viduramžių Lietuvos pilių (14amž.
pradžia, kunigaikščio Gedimino laikai). Gediminas Krėvos pilį atidavė valdyti vienam iš savo sūnų –
Algirdui. Kai šis mirė 1377m. Krėvą paveldėjo jo sūnus Jogaila. Būtent 16 amž pabaigoje Krėva tapo
reikšmingų įvykių liudininke. Žinomiausia drama – Kęstučio nužudymas. Čia 1385 m. buvo pasirašyta
ir Krėvos sutartis.
Keliaujame į Baltarusijos sostinę Minską (125 km). Ekskursija sostinėje Minske. Vykstame į
senamiestį. Senamiestyje senosios architektūros pastatų beveik nėra, nes miestas ne kartą buvo
visiškai sugriautas, suniokotas iki pat pamatų..
Pamatome Šventos Dvasios cerkvę kuri išliko karo metu ir yra ryškiausias orientyrų
mieste..Pamatome Šv.Marijos Mergelės bažnyčią, miesto Rotušę Apžiūrime buvusių vienuolynų
rūmus. Vykstame prie aukščiausio miesto pastato –„Nacionalinės bibliotekos‘, nuo kurios stogo
grožitės miesto panorama. Eidami Nepriklausomybės aikšte aplankote Raudonąją bažnyčią, apžiūrite
idealiai sutvarkytus, išblizgintus Nepriklausomybės rūmus kurie skirti Baltarusijos prezidento
reprezentacinėms reikmėms. Apžiūrime Nacionalinio Akademinio Didžiojo Operos ir baleto teatro
pastatą. Aplankome Ašarų salą žuvusiems per misiją Afganistane. Vakarienė ir nakvynė
viešbutyje.
2diena. Pusryčiai viešbutyje. Išvykstame į kitą pilį esančią – UNESCO Pasaulio paveldo saraše
– NESVYŽIAUS PILĮ – nuo 1513 m. buvusią įtakingų magnatų Radvilų rezidenciją Apžiūrime pilies
ansamblį*, parką, seniausią Rytų Europoje barokinę Dievo Kūno bažnyčią, garsėjančią įspūdingu
dekoru, ferskomis bei Radvilų šeimos kripta, Slucko vartais, rotuše.
Atvykstame į Myrių. Apžiūrime kadaise kunigaikščių Radvilų šeimai priklausiusią Myriaus pilį, kuri
saugoma UNESCO. Ekskursija po pilį su vietiniu gidu*. Šalia pilies –itališkas parkas ir memorialinė
raudonų plytų koplyčia. Pietūs*.
Keliaujame toliau į Karaliaus Mindaugo ir A.Mickevičiaus kraštą –Naugarduką. Aplankome Pilies
kalną, nuo kurio ativeria gražūs toliai. Pamatome belikusius du pilies kuorus kurie primena apie čia
buvusią didingą mūrinę Vytauto laikų pilį. Apačioje –parapinę bažnyčią, kurioje tuokėsi Jogaila su
Sofija Alšėniške. Baltarusių istorikai isitikinę kad Mindaugas buvo karūnuotas būtent Naugarduke ir
Voruta buvusi netoliese. Tam jie turi argumentų, nes Naugarduke yra Mindaugo kalnas, kur pasak
jų, Lietuvos karalius ir palaidotas. Papėdėje pamatoma skulptūrą „Riteris“, kuri primena Mindaugo

atvaizdą… Naugarduke 1806 m gyveno A.Mickevičius. Pamatome A.Mickevičiaus namą, paminklą..T
Išvykstame į Lietuvą. Pakeliui į namus aplankome Lydos pilį kurią 14 amžiuje pastatė LDK
kunigaikštis Gediminas, šalia pilies-barokinę „Kristaus Išaukštinimo“ bažnyčią, kurioje saugomas
Dievo Motinos paveikslas bei paminklas Pranciškui Skorinai, pirmosios spausdintos knygos LDK
leidėjui.

KELIONĖS KAINA 85Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Transportas
*Kelionės vadovo paslauga
*Vizos 2 vairuotojams ir gidui
*1 nakvynė viešbutyje 1 pusryčiai
*Kelionės organizavimo paslauga
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Baltarusijos viza ir formalumų sutvarkymas, draudimas -25 Eur +3Eur
* Ekskursija Myriaus pilyje 12BYN
*Pietūs Myriaus pilies restorane 6Eur
*Ekskursija Nesvyžiaus muziejuje 14BYN/asm + vietinis gidas 42BYN/grupei (iki 35 asmenų)
*Vietinis gidas Minske apie 2-3Eur/asm
*Pasikėlimas Minske į Nacionalinės bibliotekos apžvalgos aikštelę

Pastaba. Vykstant į Baltarusija reikalinga viza, todėl reikalingas galiojantis pasas. Pasą bei
fotonuotrauką pristatyti 14 dienų iki kelionės – bus siunčiama į Vilnių daryti vizos.
Kelionės programa, objektų lankymo tvarka, kainos gali keistis (1Eur -2,3 BYN)

Kelionę įvyks susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

Ši kelionė organizuojama ir kolektyvams. Kelionės datą pasirenka kolektyvas. Informacija dėl
kolektyvų kelionės 869807197, 861846466

INFORMACIJA/REGISTRACIJA Į KELIONĖ 841 399544, 864219000 Vadybininkas Gytis
Lukoševičius

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

