NAUJIENA! DVIEJŲ DIENŲ KELIONĖ PO PASIENIO
MIESTUS:
MARIJAMPOLĖ–KALVARIJA–SEINAI–SUVALKAI–AUGUS
TAVAS–LAZDIJAI–ALYTUS
Programa:
1 diena. Ryte, 6.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 6.00 val. – Gegužių g., PC Akropolis
ir 06.15 val. – Tilžės g., Katedra.
Kelionė Šiauliai–Marijampolė. Marijampolė yra 56 km nuo Kauno – 7-as pagal dydį
Lietuvos miestas. Tai – neoficiali Suvalkijos sostinė. Miestas Šešupės padalintas į 2 dalis. Vieną su
kita miesto dalis jungia 6 tiltai. Labiausiai miestas žinomas dėl čia gyvenusių garsių istorinių
ąsmenybių. Šiandien Marijampolė žinoma visame pasaulyje dėl pasaulinio garso
dainininkės Violetos Urmanos, kuri čia praleido visą vaikystę, dėl futbolo, dėl kunigų
Marijonų vienuolijos, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Lietuvos prezidento K. Griniaus,
gatvės meno…
Atvykus į Marijampolę, vietinio gido lydimi (apie 2 val.) pasivaikščiosime po miestą*:
Vytauto Didžiojo parkas, Poezijos parkas, Geležinkelio stotis, Dramos teatras, paminklinis suolelis V.
Urmanavičiūtei-Urmanai, paminklinis akmuo V. Kernagiui, J. Basanavičiaus aikštė ir paminklas
„Tautai ir kalbai“, P. Butlerienės (kačių ) kiemelis, Evangelistų liuteronų bažnyčia, buvusi žydų
sinagoga, Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, Marijonų vienuolynas, Šv. Arkangelo Mykolo Mažoji
bazilika… Pageidaujantys apsilanko Palaimintojo J. Matulaičio muziejuje* (bilietas – 2 Eur. Gido
paslauga grupei – 6 Eur).
Pietaujame kavinėje „Nica“ (apie 6 Eur).
Tęsiame kelionę. Kalvarija yra pasienyje su Lenkija. Miestas įsikūręs Kalvarijos kalvagūbryje,
Šešupės slėnyje ir terasose… Kalvarijoje stovi Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia (1840 m.),
sinagogų kompleksas, evangelikų liuteronų bažnyčia.
Atvykstame į Seinus – miestą, isikūrusį Lietuvos ir Prūsijos sankryžoje – PALENKĖS VAIVADIJOJE.
Čia tebestovi Domininkonų vienuolynas, kuris ilgą laiką buvo Seinų kunigų seminarija, kurioje
mokėsi Vincas Mykolaitis-Putinas. Aplankome Seinų katedrą, kurioje palaidotas vyskupas ir
poetas Antanas Baranauskas.
Važiuojame į Suvalkų miestą. Miestas pasižymi klasicistine architektūra, plačiomis gatvėmis,
dviaukščiais namais, sutvarkytais parkais, didžiuliais prekybos centrais. Mieste yra Vandens
pramogų parkas, kuriame yra baseinų, pirčių, sveikatos ir grožio zonos (grupinis bilietas 13-20
PLN).
Ką pamatysime Suvalkuose? Užsuksime į Marijos Konopmickos aikštę, Aleksandro katedrą,
senamiestį.
Laisvas laikas, vakarienė*, nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Tęsiame kelionę po Lenkiją. Vykstame į Augustavą – Žygimanto Augusto
miestą. Čia jūsų laukia smagus pasiplaukiojimas nuo seno garsėjančiu Augustavo kanalu*.

Kanalas buvo kasamas 15 metų ir jis jungia Nemuno ir Vyslos upes. Mūsų laukia kelionė laivu iki
Studzieničnos per ežerus Necko (400 ha, gylis – 25 m), Biale (480 ha, gylis – 30 m), Studzieničnos
(250 ha, gylis – 30,5 m), kuriuos jungia Augustavo kanalas. Kelionės programoje numatomas
plaukimas šliuzais Augustavo miesto dalyje ir 20 min. sustojimas Studzienimicoje (kelionės
trukmė – 3 val., kaina – 50 PLN).
Tęsiame kelionę, atvykstame į Alytų. Greitai ir nebrangiai pavalgome Alytaus kibininėje.
Ekskursija po Alytų: senamiestis, senamiesčio skveras, buvusi sinagoga, namas su liūtukais,
Rotušės aikštė, miesto sodas, paminklas „Laisvės angelas“, Baltosios rožės tiltas. Po to
apsilankome daugiau nei prieš 50 m. įsikūrusioje ir pagaminusioje pirmąjį vaisių vyną –
“Alitos” gamykloje. Pažintinė programa*, kurios metu susipažįstame su “Alitos” istorija, gamyba,
sužinosime „Alitoje“ gaminamų stipriųjų gėrimų gamybos ypatumus, pamatysime
modernius gėrimų gamybos procesus, atrasime išskirtinius gėrimus, pateikiamus profesionaliose
taurėse skonius ir aromatus*. Pabuvoję lietuviškų gėrimų kelionėje, tęsiame kelionę į namus .
Kelionės kaina – 89 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
* Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje Suvalkuose;
*Kelionės programos organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Marijampolė, ekskursijos gido paslauga – 3 Eur /žm.;
*Marijampolė. Palaimintojo J. Matulaičio muziejus. Bilietas – 2 Eur, gidas grupei – 6 Eur;
*Marijampolė, pietūs – apie 6 Eur;
*Suvalkai. Poilsis ir pramogos vandens parke – nuo 13 iki 20 PLN;
*Augustavas. Plaukimas laivu – 50 PLN;
* Alytus -pavalgymas – tikslinama;
*Alytus ekskursija su degustacija „Alitoje“ – tikslinama.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas, kainos gali keistis. Euro ir PLN santykis: 1 Eur –
4,48 PLN.
Informacija /registracija tel.: 841399544, 869684064 – vadybininkė Sigita , 860197003 –
vadybininkė Ieva

Datos:
Datos: 2021 07 03-2021 07 04
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 89 €
Datos: 2021 08 28-2021 08 29
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 89 €
Datos: 2021 09 18-2021 09 19
Trukme:
Kaina: 89 €

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

