MERKINĖ–GRŪTO PARKAS–DRUSKININKAI
Programa:
Ryte išvykimas iš Šiaulių į Dzūkiją.
Keliaujame į Merkinės miestelį Varėnos rajone. Prieš kelis amžius Merkinė buvo ketvirtu pagal
dydį Lietuvos miestu. Merkinė įsikūrusi Nemuno ir Merkio upių santakoje, didžiųjų ano meto kelių iš
Vilniaus į Krokuvą ir iš Kauno į Gardiną kryžkelėje. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Merkinė
paminėta 1359 metais. Merkinė labai suklestėjo 17 a. Šiaurės karo metais žygiuodamas su savo
kariuomene, čia du kartus buvo apsistojęs Rusijos caras Petras I. Merkinėje buvo valdovų
mėgstamas medžioklės dvaras, katalikų ir stačiatikių bažnyčios, sinagogos, du vienuolynai…
Merkinėje aplankome stiklinį kupolą – Merkinės piramidę. Kupolo viduje stovi trišonė piramidė,
o joje – du unikalūs kryžiai, kurie ypatinguoju būdu koncentruoja subtiliąją dvasinę energiją ir
pateikia ją šios erdvės lankytojams.
Nuo didingo Merkinės piliakalnio viršūnės atsiveria nuostabi Merkinės panorama. Anais laikais
ant šio piliakalnio stovėjo Merkinės pilis.
Vos už 800 metrų – naujas, neeilinės architektūros, 26 m aukščio Merkinės apžvalgos bokštas
“Pušų gojelis”. Nuo šio bokšto matosi Nemuno kraštovaizdžio draustinis, Nemuno ir Merkio
santaka, Merkinės tiltas, dalis Merkinės senamiesčio bei Merkinės piliakalnis.
Kelionė į Grūto parką, esantį netoli Druskininkų. Grūto parke įrengta socialistinio realizmo dvasia
sukurtų tarybinio laikotarpio veikėjų skulptūrų lauko ekspozicija. Toks parkas – unikalus reiškinys
pasaulyje. Ekskursija po Grūto parką* (audiogidas).
Važiuojame į Druskininkus – sveikatos šaltinių kurortą. Apžvalginė ekskursija: Gydyklų
parkas, ”Grožio” šaltinis, Paminklas M.K. Čiurlioniui, Druskininkų senamiestis.
Pageidaujantys gali išmėginti Druskininkų keltuvą – lyno kelią*. Pakilsite į 45 m aukštį ir pamatysite
Druskininkus iš paukščio skrydžio*.
Kelionė į namus.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 Eur / grupei
Papildomos išlaidos:

*Grūto parkas. Bilietas – 3 Eur (iki 16 m.). Audio gidas – 13.30 Eur;
*Druskininkai lyno kelias – 3-5Eur.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas, kainos gali keistis. Užsakovui pageidaujant,
programa koreguojama.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 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

