LENKIJA. AUGUSTAVAS–VYGRIAI–SUVALKAI,
VANDENS PARKAS
Programa:
Trukmė –1d. Nuvažiuojama 700 km

Ryte išvykimas į Lenkiją – į Augustavą. Augustavas – kurortinis miestelis, įsikūręs tarp 9 ežerų ir
miškų, garsus savo kanalais, dar kitaip vadinamas „Lenkiškąja Venecija”. Žymiausias šio miestelio
lankytinas objektas yra Augustavo kanalas, iškastas 1824 m. Augustavo kanalas yra Baltarusijos ir
Lenkijos teritorijoje (14 šliuzų Lenkijoje, 1 šliuzas pasienio ruože, 3 – Baltarusijoje). Kanalo visiškas
ilgis – 103,4 km. Augustavo kanalo teritorijoje yra 12 ežerų.
1968 m. Augustavo kanalas įrašytas į istorinių paminklų registrą, o Lenkijos Respublikos prezidento
sprendimu 2007 m. tapo istorijos paminklu.
Atvykę į Augustavą, apsilankome 19 a. istoriniame name, vadinamame DOMIK PRĄDZYNSKIEGO
(Listopada g. 5a, Augustavas) – Augustavo žemės muziejaus Augustavo kanalo istorijos skyriuje, kur
susipažinsime su Augustavo kanalo istorija*.
Vėliau – pasiplaukiojimas laivu Augustavo kanalais. Kelionė iki STUDZIENIČNOS per ežerą Necko
(400 ha, didžiausias gylis – 25 m), ežerą Biale (480 ha, gylis – 30 m) ir Studeničnos ežerą (250 ha,
gylis – 30,5 m), kuriuos jungia Augustavo kanalas. Kelionės programoje numatomas plaukimas
šliuzais Augustavo miesto dalyje Przewiec ir 20 min. sustojimas Marijos šventovėje – Studeničnoje.
Kelionės trukmė – 3 val.
Tęsiame kelionę į Vygrių nacionalinį parką. Lenkijoje nėra jokio kito nacionalinio parko su tokia
daugybe ežerų. Parke yra 42 ežerai, didžiausias giliausias ir atrakcingiausias yra Vygrių ežeras.
Ežerais apsuptos Vygrių apylinkės LDK sudėtyje buvo iki pat 3-ojo Abiejų Tautų Respublikos
padalijimo. Vygriai – legendinis LDK valdovų medžioklės dvaras, kurio žemes Jonas Kazimieras Vaza
užrašė 1667 m. iš Italijos atvykusiems kamaldulių vienuoliams. Vygrių ežero saloje, vėliau sujungtoje
su krantu, yra įsikūręs įspūdingas, Pažaislį primenantis, barokinis vienuolyno ansamblis. Čia
apgyvendinti vienuoliai buvo įpareigoti melstis už valstybės ir valdovo gerovę. Šis kompleksas yra
tarsi atskiras miestelis su akmenimis grįstomis gatvėmis, palei jas išsidėsčiusiais vienuolių namukais,
aikštėmis, alėjomis. Ansamblio vakarinėje dalyje – bažnyčia ir trijų tarpsnių laikrodžio bokštas su
dekoratyviniu barokiniu šalmu rytinėje pusėje. Aplankome Vygrių vienuolyno ansamblį*.
Iš Vygrių važiuojame į Suvalkus. Pageidaujantys lanko – pramogauja Suvalkų vandens parke (apie 3
val.)* arba lankosi prekybos centruose, apsipirkinėja.
Kelionė į Lietuvą. Vėlai vakare grįžtame į namus.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje (1Eur –4 PLN):
*Augustovas, Kanalo muziejus (jeigu pageidautumėte) 8-5PLN (+48876432754);
*Augustovas. Plaukimas 3 val. į Studzienicą – 45 PLN;
*Vygrių vienuolynas – 8 PLN;
*Suvalkai, vandens parkas 3 val. – 28-22 PLN.
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: 869807197, 861846466, 841 399544 – 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

