DZŪKIJOS NACIONALINIS PARKAS – DRUSKININKAI –
GRŪTO PARKAS
Programa:
Kelionės maršrutas: Punia – Merkinė – Liškiava – Druskininkai – Grūto parkas
Anksti ryte išvykimas į Dzūkijos Nacionalinį parką (258 km). Dzūkijos Nacionalinis parkas įkurtas
1991 m. Tai – didžiausia Lietuvos saugoma teritorija, esanti pietrytinėje Lietuvos dalyje, Alytaus –
Druskininkų – Lazdijų ir Varėnos savivaldybių teritorijoje, išsiskirianti unikaliais kraštovaizdžiais,
gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis bei istorija.
Pirma stotelė – Punia. Ekskursijos metu apžiūrėsime Punios įžymybę – Punios piliakalnį, vadinamą
Margio kalnu. Aplankysime seniausią Lietuvis gyvenvietę – Merkinę, kopsime į Merkinės
piliakalnį, ant kurio 14 a. stovėjo lietuvių gynybinė pilis. Nuo piliakalnio atsiveria nuostabi Merkio ir
Nemuno santakos panorama, tapusi Dainavos krašto simboliu.
Tik 14 km ir atvykstame į Liškiavą. Čia apžiūrėsime 18 a. pradžioje statytą Liškiavos sakralinį
ansamblį su buvusiu Domininkonų vienuolynu ir bažnyčia, laikoma vėlyvojo baroko šedevru.
Bažnyčios rūsiuose įrengtas muziejus, saugantis vertingus dailės paminklus. Užkopsime į Liškiavos
piliakalnį, kur apžiūrėsime 15 a. pilies bokšto liekanas ir pasigėrėsime Nemuno panorama. Vykstame
į Druskininkus (11 km). Teatralizuota ekskursija Druskininkuose “Kaip praeitis su dabartimi
susitiko”*. Ekskursijos metu (trukmė – 2 val. ) susipažinsite su kurortu, su jo istorija.
Tik 7 km nuo Druskininkų – Grūto parkas. Parke įrengta socialistinio realizmo dvasia sukurtų
tarybinio laikotarpio veikėjų skulptūrų ekspozicija. Parko plotas – 20 ha, čia eksponuojami 46 autorių
86 darbai. Grūto parke paminklinės skulptūros išdėstytos 2 km ilgio ekspozicijoje, kur sargybos
bokšteliai, lagerių fragmentai ir kitos detalės primena anuos laikus, primena Sibirą. Ekskursijos
metu susipažįstame su sovietinių skulptūrų ekspozicija, pabuvojame klube – skaitykloje, paveikslų
galerijoje, informaciniame centre – muziejuje, apžiūrime zoosodą. Kavinėje galima paskanauti
patiekalų ir iš netradicinio “senųjų laikų nostalgijos “ meniu.
Kelionė į namus.

KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 €
Mokami lankomi objektai:
*Liškiavos 17 a. architektūrinis ansamblis. Bilietas – 1.44 €. Gidas – 7.24 €/ grupei.

*Druskininkai, Teatralizuota ekskursija “Kaip praeitis su dabartimi susitiko”. Kaina – 4 €.
*Druskininkai. Keltuvas per Nemuną 3 – 5 €.
*Druskininkai. Ekskursinis traukinukas 3 – 2 €.
*Druskininkai. A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas. Bilietas 3 – 2 €.
*Druskininkai. M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus. Bilietas 1.16 €. Gidas grupei – 7.24 €.
*Druskininkai . Miško muziejus “Girios aidas” – bilietas 2 -1 €.
Druskininkai. Grūto parkas 6 – 3 €. Audiogidas – 13.50 €.
*Druskininkai. Vandens pramogų parkas – nuo 15.50 iki 20.50 € (3 val.).
*Druskininkai, muzikinis fontanas. Melodijas galite užsisakyti trumposiomis žinutėmis. Kaina – 2,9 €.
*Druskininkai, maitinimas: Kavinė “Senasis Nemunas”, virtuvė lietuviška, Kavinė “Vido malūnas”,
virtuvė lietuviška, Grūto parko kavinė, virtuvė lietuviška, europietiška.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija tel.: 841399544, 861846466 – Jovita, 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

