BALTARUSIJA SAVAITGALIUI. GARDINAS-BRESTASRUŽANAI-PER 2 DIENAS su turistiniu leidimu
Programa:
KELIONĖS VADOVAI ŠIAI KELIONEI GALI BŪTI: LAIMA-FILOMENA JONAITIENĖ
2019.08.07 d. BALTARUSIJOS VALSTYBĖS PREZIDENTO DEKRETU NR. 300
ATSKIROS GARDINO IR BRESTO TERITORIJOS BUVO SUJUNGTOS, TODĖL NUO
2019.11.10 d. TURISTAI BE VIZŲ GALI APLANKYTI , BENDRĄ IR LABIAU
IŠPLĖSTĄ, BRESTO-GARDINO TERITORIJĄ Turistinio leidimo gavimui, kaip ir
pačiai kelionei reikalingas bent 90 dienų galiojantis pasas ir sveikatos draudimas.
Turistinio leidimo kaina – 4 Eur/žm.
1diena. Išvykimas iš Šiaulių:
*02.00 val. Gegužių gatvė, PC AKROPOLIS.
*02.15 val. Tilžės gatvė, KATEDRA.
GALIMI SUSTOJIMAI: Radviliškis, Panevėžys, Kaunas. Kelionė Druskininkų link.
Raigardo pasienio kontrolės punkte pasienio formalumai.
Apie 9:00 val. atvykstame į Gardiną. Prie Choralinės sinagogos susitinkame su vietiniu
gidu ir jo lydimi pradedame pažintį su karalių miestu – Gardinu. Rašytiniuose
šaltiniuose Gardinas, pirmą kartą, paminėtas 1128 m. Tuo metu Gardiną valdė kunigaikštis
Vsevolodas. 1241 m. miestas atiteko LDK ir prie kunigaikščio Vytauto miestas tapo antra
LDK sostine. Šis miestas buvo labai mėgstamas Lenkijos ir Lietuvos karaliaus Stepono
Batoro. Gido lydimi aplankome: Senąją pilį, statytą kunigaikščio Vytauto. Aplankome
nestoliese stovinčią Naująją pilį kuri buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovų vasaros rezidencija.
Nuo 1793 m. čia posėdžiavo Abiejų Tautų Respublikos seimas.
Pamatome žymesnius Gardino sakralinius objektus: Romos katalikų bažnyčią, Šv.
Pranciškaus Ksavero (Jezuitų) katedrą, Koložnos cerkvę (12 a.), priešgaisrinį stebėjimo
bokštą (19 a.), Tyzenchauzo teatrą (lėlių teatras).
Gardino centrinė gatvė, Vilniaus dabar pavadinta, Sovietskaja. Tai – pėsčiųjų bulvaras.
Daugelis šios gatvės namų turi išskirtinę istoriją: buvusioje berniukų gimnazijoje 2 metus
mokėsi Lietuvos kalbininkas Jobas Jablonskis… Pasivaikštome šia gatve, papietaujame
vienoje iš čia, esančių kavinių ir išvažiuojame į Brestą (219 km). Apie 14-15 val.

atvažiuojame į BRESTĄ.
Senovinis Brestas – įsikūręs Baltarusijos-Lenkijos pasienyje. Ekskursija po Brestą su
vietiniu gidu*. BRESTAS turi, išgarsėjusią žibintų alėją. Vakare galima pamatyti kaip
uždegami žibaliniai žibintai (19 tokių žibintų). Pamatome paminklą miesto 1000-čiui,
kuriame pavaizduoti Vytautas Didysis, Radvila Mykolas Juodasis ir kt. Pasigrožime muzikiniu
laikrodžiu su istoriniais Bresto herbais. Apžiūrime Nikolajaus brolijos bažnyčią. Aplankome
Bresto tvirtovę, žinomą kaip Brest-Litovsko. Ji yra vienas svarbiausių II Pasaulinio karo
paminklų, skirtų 1941.06.22 d. įvykiams atminti. Pageidaujantys, galės apsilankyti
Bresto tvirtovės muziejuje*.
Laisvas laikas vakarienei, pasivaikščiojimui Gogolio gatve, kurioje pamatysite
daugybe mažų skulptūrų. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Paliekame miestą prie Bugo. Keliaujame link Kamianeco (41 km).
Aplankome mūrinį pilies bokštą, statytą 1271-1288 m. Tai – vienas \ ankstyviausių
mūro architektūros paminklų LDK teritorijoje, pasiekęs mūsų laikus. Lankome bokštą ir
ten esantį muziejų*.
Antras sustojimas – Ružanų miestelis, pasitinkantis su 18 a. Sapiegų rezidenciniais
rūmais. Dar 18 a. Sapiegos čia buvo sukūrę savo dinastijos romantišką aplinką ir atmosferą.
Rūmų kompleksas, išgyvenęs karus, kentęs nuo gaisrų, šiuo metu, renovuojamas, kad
prikeltų anų laikų dvasią. Trumpa teatralizuota programa*, kurios metu prie atstatytų
rūmų vartų, milžiniškame kieme, Jus sutiks vietiniai gidai, apsirengę senoviniais
Sopiegų laikų drabužiais, kurie įdomiai papasakos šios rezidencijos istoriją.
Tęsiame kelionę Baltarusijos ir Lietuvos keliais. Apie 20:00 val. kertame BaltarusijosLietuvos sieną ir apie 23:00 val. sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 80 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei
*Kelionės vadovas
*1 nakvynė, Breste, viešbutyje su 1 pusryčiais
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONEI:
*Turistinis leidimas 4Eur/žm.
*Sveikatos draudimas 3 Eur/žm.
*Gidas Gardine – 50 Eur grupei
*Kamianeco bokštas. Bilietas 3 BYN, ekskursija 20 BYN grupei
*Ružanai. Sapiegų rūmų teatralizuota programa – 11 Eur grupei

*Gidas Breste – 50 Eur grupei
*Sapiegų rūmai Ružanuose. Teatralizuota ekskursija – 11 Eur grupei
Vakarienė Breste, pietūs Gardine, pagal galimybę ir pageidavimą.
Pastaba. Kelionės programa, dėl objektyvių priežasčių gali keistis. Lankomų objektų
skaičius ir eiliškumas gali keistis. Gali būti ir papildomų išlaidų nenumatytų programoje.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: vadybininkė/kelionės organizatorė Sigita. Tel.:
841399544; 869684064 e.p. bustravel@smail.lt

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

