BALTARUSIJA. Į VYTAUTO MIESTĄ – GARDINĄ (BE
VIZŲ)
Programa:
Gardinas – miestas šiaurės vakarų Baltarusijoje, netoli sienos su Lenkija ir Lietuva, prie
Nemuno upės.
Gardinas – pirmas Baltarusijos miestas, kurį ES piliečiai iki 2017.12.31 d. gali aplankyti be
vizos.
Gardinas – grožis Lietuvos pašonėje…Gardino istorija glaudžiai susijusi su Lietuva.
Kai 1241 m. Gardinas atiteko LDK, jame mėgo reziduoti Lietuvos valdovai. Labiausiai
Gardiną mėgo Vytautas, čia dažnai ilsėdavosi. Vytautą miesto gyventojai iki šiol labai
gerbia, laiko jį savo kunigaikščiu ir didžiuojasi Vytauto pilimi. Tačiau Gardinas ne tik
Vytautui buvo prie širdies, bet ir kitiems Lietuvos kunigaikščiams. Steponas Batoras
Gardiną pavertė savo nuolatine rezidencija ir mirė čia.
Šiandien Gardinas yra vienas seniausių Baltarusijos miestų, išlaikęs senovinę architektūrą.

1 diena. Anksti ryte išvykimas į Gardiną. Kelionė link Druskininkų. Raigardas – Pryvalka PKP –
atliekame pasienio formalumus (leidimas, sveikatos draudimas, pasas) – dokumentų ir bagažo
patikra.
Atvykstame į Gardiną. Maloniai nustebins Gardinas – tvarkinga, švaru, senamiestis puikiai
restauruotas ir panašus į Vilniaus ir Kauno senamiesčių hibridą.
Senamiestis – lyg muziejus. Apžvalginė ekskursija su vietiniu gidu: Gardino pilys: Senoji ir
Naujoji (Senoji pilis dar vadinama Vytauto pilimi), paminklas Vytautui Didžiajam (pastatytas Gardino
lietuvių bendruomenės pastangomis), Naujoji pilis (18 a., Lenkijos karalių ir Lietuvos kunigaikščių
vasaros rezidencija). Toliau – Tyzenhauzo rūmai, Vaistinė – muziejus, Stepono Batoro namas,
Gaisrinės bokštas ir kt. Darome pietų pertrauką /pietus kavinėje*.
Po pietų tęsiame ekskursiją po Gardiną: Brigitos vienuolynas, žydų sinagoga, Gardino jėzuitų
katedra, Gardino teatras.
Laisvas laikas. Ką verta nusipirkti Gardine: buitinės prekės, baltarusiškos prekės – batai, apatinis
trikotažas ir vaistai…
Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame aplankyti Koložos cerkvės, statytos dar 12 a. Šv. Boriso
ir Glebo arba Koložos cerkvė – unikalus bizantinės architektūros paminklas, vienas seniausių
sakralinės architektūros paminklų dabartinėje Baltarusijoje ir buvusioje LDK teritorijoje. Tai –
veikianti cerkvė.
Važiuojame į turistinį – rekreacinį parką „Augustavo kanalas“. Lenkijoje ir Baltarusijoje esantis
„Augustavo kanalas” jungia Nemuno ir Vyslos upių baseinus. Kanalo ilgis – 101 km, iš kurių 22 km
Baltarusijoje, 2004 – 2006 m. Baltarusija rekonstravo kanalą savo pusėje.
Augustavo kanalo parke pamatysime 3 kanalo šliuzus. Aplankysite Nemnovo šliuzą – vieną iš 3
Augustavo kanalo šliuzų. Jis neveikė nuo 1939 m. iki 2004 – 2006 m. 2006 m. jis rekonstruotas.
Dabar čia veikia ir nedidukas Augustavo kanalo muziejus*. Plaukiame laivu Augustavo kanalu*.
Važiuojame apžiūrėti šalia Gardino esantį pramogų ir turizmo objektą „KOROBČICI“*. Tai –
savotiškas, stilizuotas 19 a. dvaras. Dvaras įrengtas prabangiai, skoningai ir su užmoju. Jame galima
pasivažinėti arkliu traukiamais vežimais, pasigrožėti tvenkiniais, elniais, šernais, egzotiškais
paukščiais… Restorane papietausime ir keliausime Lietuvos link.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje.
Papildomos išlaidos kelionėje :
*Gidas Gardine – 50 €/ grupei;
*Pietūs Gardine – 5 €;
*Plaukimas Augustavo kanalu grupei – 150 €;
*Augustavo kanalo muziejus – 1.5 €;
*Pramogų ir turizmo objektas „Korobčici“. Bilietas, ekskursija, pietūs – 10 €/žm.;
*Bevizis leidimas į Baltarusiją – 5 € (privalomas visiems);
*Sveiktos draudimas kelionei 2 d. – 3 € (draudimas būtinas).
Pastaba. Vykstantys į Gardiną, turi turėti galiojantį pasą, kurio kopiją turite pateikti kelionės
organizatoriui, siekiant išvengti klaidų, forminant leidimą beviziniam įvažiavimui į Baltarusiją.
Kelionės programa paruošiama užsakovui pagal poreikius ir galimybes. Siūlomą programą,
užsakovui pageidaujant, koreguojame.
Galima rezervuoti nakvynę aukštesnės klasės viešbutyje (pvz. „Semaško „3*) su gerais pusryčiais
(švediškas stalas), tada kelionės kaina 30 žm. grupei – 85 € /žm.
Galima rezervuoti folkloro vakarienę -25 €/žm.

Galima Korobčice užsakyti ir daugiau paslaugų: kaina būtų 14 €/ žm. (bilietas, ekskursija,
pavalgymas, pasivažinėjimas).
Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo vietos, žmonių skaičiaus grupėje ir pasirinkto
viešbučio klasės.

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

