BALTARUSIJA. VYTAUTO DIDŽIOJO MIESTAS
GARDINAS IR GEDIMINO PILIS LYDOJE (BE VIZOS)
Programa:
Data: PASIRINKTINAI
1 diena. Ryte išvykimas į Baltarusiją. Kelionė Lietuvos keliais –link Druskininkų. Tik 45 km nuo
Druskininkų yra miestas Baltarusijoje – GARDINAS.
Gardinas – tai miestas-muziejus. Gardine – Lietuvos kunigaikštystės ištakos, kuriame patyrė agoniją
ir nustojo egzistuoti Lenkijos karalystė ir Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Čia, skirtingai nuo
daugumos Baltarusijos miestų, išsaugoti architektūros paminklai beveik visų rūšių – nuo gotikos iki
konstruktivizmo. 16 a. Gardinas buvo įtrauktas į G. Brauno Kelno enciklopediją kaip vienas
gražiausių miestų Europoje ir dabar jis pats europietiškiausias miestas Europoje. Gardinas – grožis
Lietuvos pašonėje!
Atvykus į Gardiną su miestu susipažinti padės vietinis gidas. Ekskursija po GARDINĄ*: senoji pilis –
ši pilis buvo svarbi kovoje su kryžiuočiais. Ji buvo pastatyta dar Vytauto Didžiojo laikais, vėliau ji
buvo Karaliaus Stepono Batoro rezidencija, barokinė Naujoji pilis (18 a.) , kur posėdžiavo LDK ponų
taryba ir kur gyveno paskutinis karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis, kupolinė ankstyvojo
baroko jėzuitų bažnyčia (dabar Šv. Ksevero bažnyčia). Boriso Glebo cerkvė, dar vadinama Koloža,
atminimo akmuo, skirtas Dovydui Gardiniškiui (jis 1283 m.-1326 m. buvo LDK kunigaikštis,
žymiausias Gedimino karvedys), Didžioji choralinė sinagoga. Apsilankome “Festivalny” kultūros
centre, kur pamatome Gardino maketą, kuris yra istorinis Gardino dalies modulis su vaizdu į
pamestus karališkojo miesto paminklus. Tik 20 min. trunkantis šviesos ir garso (lietuvių kalba) įrašas
supažindins su senąja miesto istorija*.
Pietaujame vienoje iš miesto kavinių*. Laisvas laikas suvenyrams. Pageidaujantys gali savarankiškai
aplankyti Gardino zoosodą*.
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė į Lidą (113 km). Manoma, kad miestas Lyda pradėjo kurtis
1180 metais, o nuo 13 a. vidurio iki 1795 m. priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. 1323-1328
m. LDK kunigaikštis Gediminas iš akmens riedulių ir plytų pastatė mūrinę pilį. Tai – viena seniausių
Lietuvos mūro pilių Baltarusijoje, dalis gynybinės linijos, kurią sudarė Naugarduko, Krėvos,
Medininkų ir Trakų pilys.
Atvykus į Lydą, apžvalginė ekskursija po Lydos miestą*. Ekskursijos metu aplankome Lydos pilį*, Šv.
Kryžiaus atgimimo bažnyčia, paminklas II Pasaulinio karo žuvusiems kareiviams, paminklai Skorinai,
A. Mickevičiui…ir kt.
Vykstame į “Ricarski Hutor”(10 km). Ten turime teatralizuotą programą “Vytauto karūna”* ir
pietaujame* (jeigu pageidausite, užsakoma iš anksto).
Kelionė link Baltarusijos–Lietuvos pasienio kontrolės punkto Benekainio miestelyje. Pasienio
formalumai. Kelionė į namus.
Keliones kaina derinama agentūroje

Į kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės vadovas;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje;
*Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Papildomos išlaidos, už kurias turistas moka pats Eur ir Baltarusijos rubliais (1 Eur – apie 2,2 rub).
*Leidimo į Gardino sritį apiforminimas –4 Eur /žm. (būtinas)
*Draudimas 2 d. – 3 Eur (Būtinas )
*Ekskursija po Gardiną – 50 Eur / grupei. Ekskursija po Lyda – 50 Eur /grupei
*Pavalgymas Gardine – 6 Eur /žm. (jeigu pageidautumėte, išankstinis pietų užsakymas grupei )
*Senojo Gardino modulis – 2 Eur /žm.
*Lyda. Bilietas į Pilį – 7-5 Rub /žm.
*Lyda. Apžvalginė ekskursija – 50 rub / grupei
*Ricarskij hutor – teatralizuota programa “Vytauto karūna ” – 30 rub /žm.
*Ricarskij hutor, sotūs pietus – 18 rub /žm. (jeigu pageidausite)
Pastaba. Vykstantys į Gardino sritį, turi turėti galiojantį (6 mėn) pasą, kurio kopiją leidimui gauti
turite pristatyti į Kelionių centrą. Programa, užsakovui pageidaujant, koreguojama.
Informacija, pageidavimai – Kelionių centre, Vilniaus 233, Šiauliai, tel.: 841399544, 869807197 –
Jovita, 861846466 – 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

