SPA SAVAITGALIS MIKOLAIKOSE IR KITOS
MOZŪRIJOS ĮDOMYBĖS
Programa:
HITLERIO „VILKO GUOLIS“-ŠVENTA LIPKA –MOZŪRIJOS VANDENS PRAMOGŲ SOSTINĖ
MIKOLAIKOS –BAROKINIS KAMALDULIŲ VIENUOLYNAS VYGRIUOSE
1diena. Anksti ryte išvykstame iš Šiaulių į Lenkiją. Išvykimo vieta Gegužių g. PC „Akropolis“, kita
–Tilžės g stotelė prie Katedros.
Atvykstame į Hitlerio bunkerių griuvėsius esančius netoli Kenštyno miestelio Gerložo girioje. “Vilko
guolis“ –buvusi Hitlerio slėptuvė. Antrojo Pasaulinio karo metu čia buvo pastatyti 7 sunkiojo tipo
bunkeriai saugyklos ,kurių sioenų storis siekė 8 metrus, o perdangų storis -10 metrų. Buvo pastatyta
daug vidutinio dydžio bunkerių kurių perdangų storis siekė 2-3 metrus. Juose kartais apsistodavo
nacių lyderis A.Hitleris ir kiti aukštieji nacių pareigūnai.
Ekskursija „Vilko guolyje“ su vietiniu gidu Vilko guolyje galėsite nusifotografuotio su kareiviais
apsirėdžiusiais SS uniforma, pasivažinėti kariškais vokiškais motociklais bei nusipirkti karo meto
suvenyrų.
Iš “Vilko guolio“ kiek pavažiavus, nedideliame slėnyje, gražių Mozūrijos miškų ir ežerų apsuptyje
atrasime Šventą Lipką-įžymią Dievo Motinos šventovę. Ji jau nuo viduramžio laikų traukia turistus ir
piligrimus iš visų Europos šalių. Tai vertas objektas ne tik istorine – religine prasme bet ir
architektūrine. Architektūros ansamblį sudaro nuostabaus grožio barokinė bažnyčia, galerija ir
vienuolynas, pastatyti stebuklingo apsireiškimo vietoje. Beveik nepakitusi išliko bažnyčios puošyba,
akmeninės ir medinės skulptūros, sienų tapyba ir drobės, auksakalių, stalių ir raižytojų dirbiniai.
Bažnyčia garsėja vargonais, sukonstruotais dar 1721 m.Vargonus puošia angelų ir šventųjų
skulptūros. Pradėjus groti vargonams angelai ima groti mandolina, skambinti varpeliais, šventieji
linksi galvomis…Iš vargonų sklinda Bacho, Šuberto ar Bethoveno melodijos.
Iš Lipkos atvykstame į Mikolaikas. Pramogaujame Tropikanos vandens pramogų parke. Šis
atnaujintas vandens pramogų parkas turistams siūlo įvairiausių pramogų: 6 skirtingi baseinai,
įspūdingi nusileidimo kalneliai, kurių bendras ilgis apie 700 m, daugybė sūkurinių vonių bei saunų,
vandens krioklių. Po maudynių niekur nebekeliaujate, gyvenate čia veikiančiame viešbutyje
„Goliebevski“. Viešbutyje siūlomos pramogos, neribotas vandens parko lankymas, vakarinė programa
-viešbučio svečiams nemokamos. Vakarienė viešbučio restorane. Nakvynė viešbutyje.

2diena. Pusryčiai. Po pusryčių išvykstame į daugybę ežerų apsuptus Vygrius. Šiose vietose mėgo
medžioti kunigaikščiai Vytautas, Jogaila ir Žygimantas Augustas. Aplankote barokinį kamaldulių

vienuolyno ansamblį*. Apžiūrite bažnyčią ir jos požemius, mažus vienuolių kamaldulių namelius,
pakylate į varpinės bokštą iš kur atsiveria įspūdingi Vygrių ežeryno vaizdai. Keliaujame į Seinus.
Seinuose lietuviškoje karčiamoje pietaujate*. Laisvas laikas suvenyrams. Kelionė į namus.

Kelionės kaina 120Eur

Į kelionės kaina įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo-gido paslauga
*1 nakvynė viešbutyje Goliebevski 4* su bilietu į vandens parką, pusryčiais ir vakarienė
*Kelionės organizavivimo paslauga
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Hitlerio bunkeris „Vilko guolis“ Bilietas 15-20PLN Gido paslauga grupei 120PLN
*Vygrių vienuolynas 6-8PLN
*Pietūs Lietuviškoje karčiamoje Nuo 22PLN(maitinimas užsakomas iš anksto)

Pastaba: Lankomų objektų skaičius, eiliškumas bei kainos gali keistis.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

Informacija /registracija 841399544, 864219000 Vadybininkas Gytis Lukoševičius

Datos:
Datos: 2020 04 04-2020 04 05
Trukme: 2d1n
Spec. žinute: Organizuojama grupėms pageidaujant.
Kaina: 120 €
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