VYTAUTO MIESTAS GARDINAS – DRUSKININKAI –
LIŠKIAVA – MERKINĖS PIRAMIDĖ
Programa:
Gardinas – miestas šiaurės vakarų Baltarusijoje, netoli sienos su Lenkija ir Lietuva, prie
Nemuno upės.
Gardinas – pirmas Baltarusijos miestas, kurį ES piliečiai iki 2017.12.31 d. gali aplankyti BE
VIZOS.
Gardinas – grožis Lietuvos pašonėje… Gardino istorija glaudžiai susijusi su Lietuva.
Kai 1241 m. Gardinas atiteko LDK, jame mėgo reziduoti Lietuvos valdovai. Labiausiai
Gardiną mėgo Vytautas, jis čia dažnai ilsėdavosi. Vytautą miesto gyventojai iki šiol labai
gerbia, laiko jį savo kunigaikščiu ir didžiuojasi Vytauto pilimi. Tačiau Gardinas ne tik
Vytautui buvo prie širdies, bet ir kitiems Lietuvos kunigaikščiams. Steponas Batoras
Gardiną pavertė savo nuolatine rezidencija ir mirė čia.
Šiandien Gardinas yra vienas seniausių Baltarusijos miestų, išlaikęs senovinę architektūrą.

1 diena. Anksti ryte išvykimas į Gardiną. Kelionė link Druskininkų. Raigardas – Pryvalka PKP –
atliekame pasienio formalumus (leidimas, sveikatos draudimas, pasas) – dokumentų ir bagažo
patikra.
Atvykstame į Gardiną. Maloniai nustebins Gardinas – tvarkinga, švaru, senamiestis puikiai
restauruotas ir panašus į Vilniaus ir Kauno senamiesčių hibridą.
Senamiestis – lyg muziejus. Apžvalginė ekskursija su vietiniu gidu: dvi Gardino pilys: Senoji ir
Naujoji (Senoji pilis dar vadinama Vytauto pilimi), paminklas Vytautui Didžiajam (pastatytas Gardino
lietuvių bendruomenės pastangomis), Naujoji pilis (18 a. Lenkijos karalių ir Lietuvos kunigaikščių
vasaros rezidencija). Toliau – Tyzenhauzo rūmai, Vaistinė – muziejus, Stepono Batoro namas,
Gaisrinės bokštas ir kt. Darome pietų pertrauką/pietus kavinėje*. Laisvas laikas –
baltarusiškiems suvenyrams.
Po pietų tęsiame ekskursiją po Gardiną: Koložnos cerkvė: Brigitos vienuolynas, žydų sinagoga,
Gardino jėzuitų katedra, Gardino teatras… Važiuojame apžiūrėti pramogų objektą “Karobčici”. Tai –
savotiškas, stilizuotas 19 a. dvaras. Dvaras įrengtas prabangiai, skoningai ir su užmoju. Čia nemažai
atrakcijų: pasivažinėjimas arklių traukiamu vežimu, Restorane vakarienė.
Keliaujame į Lietuvą. Nakvynė viešbutyje Druskininkų kurorte.

2 diena. Pusryčiai. Teatralizuota ekskursija po kurortą ”Kaip praeitis su dabartimi
susitiko”*, kurios metu jūs tapsite intriguojančio, romantiško dviejų amžių pokalbio dalyviu,
pasinersite į 220 – mečio kurorto įvykių sūkurį, kupiną faktų, legendų ir nuotykių. Išbandysime
lyno kelią*, pamatysime Druskininkus iš paukščio skrydžio. Keldamiesi 40 metrų aukštyje galėsite
grožėtis kurorto apylinkių vaizdais ir Nemuno linkiais.
Važiuojame į Liškiavą. Liškiava rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1044 m. Ji įsikūrusi nuostabiai
gražiame kairiajame Nemuno krante 8 km nuo Druskininkų. Liškiava garsi savo architektūros
paminklais. Aplankome 17 a. pabaigos sakralinį ansamblį: bažnyčią, buvusį Domininkonų
vienuolyną*. Apžiūrime išskirtinę 18 a. šventoriaus tvorą, laiptus į šventorių, 19 a. varpinę,
paminklinį stulpą su Šv. Agotos skulptūra.
Iš Liškiavos nukeliausime į Merkinę. Merkinė garsi ne tik savo gamtos grožiu, bet ir istorija.
Istorikai romantikai teigia, kad Merkinę įkūrė vikingai. Pasak islandų keliautojo Snor’i Sturlesohno,
ji egzistavusi jau 12 amžiuje, esą vadinosi “Misiri”. 14 – 15 a. istorinėse kronikose dažnai minima
Merkinės pilis. Merkinės apylinkių miškuose dažnai medžiodavo karaliai ir kunigaikščiai, mieste
skambėjo keturių bažnyčių, cerkvių varpai, dviejuose vienuolynuose vienuoliai alumnus mokė lotynų
kalbos, poetikos ir retorikos, nuo 18 a. pradžios į sinagogas melstis rinkdavosi žydai, rotušėje
posėdžiavo magistras, rūmų menėse šoko gražiausios Lietuvos, kartu ir Europos moterys. Čia
istorinius ženklus paliko Vytautas Didysis, Jogaila, Žygimantas Augustas.
Užlipsime į Merkinės istorijos liudininką – Merkinės piliakalnį. Ilgą kopimą į piliakalnį atperka
vaizdai. Vaizdas nuo Merkinės piliakalnio gniaužia kvapą.
Tęsiame kelionę – vos keli kilometrai nuo Merkinės – Česukų kaimas. Čia aplankysime Merkinės
piramidės, kryžių ir kupolo kompleksą – tikėjimo ir mistikos vietą. Piramidės sumanytojas,
keistojo apsireiškimo iš dangaus liudytojas, Česukų gyventojas Povilas Žėkas supažindins su šio
komplekso atsiradimo istorija. Čia pabuvę daugelis įsitikina, kad yra kažkas daugiau, negu
sugebame pamatyti ir suprasti…
Kelionė į namus. Pakeliui sustojame Geležūnuose, apsilankome Nemajūnų bendruomenės
santalkos amatų centre. Erdvioje patalpoje pastatyta krosnis, vyksta edukaciniai užsiėmimai, įrengta
virtuvė. Prie centro pastatyta erdvi pavėsinė – stoginė. Čia pavalgysime dzūkiškų bandų* – tokiu
būdu dar susipažinsime su Dzūkijos kulinariniu paveldu.
Kelionė į namus.

Kelionės kaina – 70 € (grupė ne mažiau 30 žm.)
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas;
*Kelionės vadovo paslauga.
Papildomos išlaidos kelionėje:

*Leidimas beviziniam įvažiavimui į Gardiną – 5 €/žm.;
*Gidas Gardine – 50 €/ grupei;
*Pietūs Gardine – 5 €/žm.;
*Karobčici – bilietas, ekskursija, pramogos, vakarienė – 10 €/žm.;
*Druskininkai, teatralizuota ekskursija “Kaip praeitis su dabartimi susitiko” – 4 €/žm.;
*Druskininkai. Keltuvas į vieną pusę iki Snow arenos -3 €;
*Liškiava, bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Bilietas – 2 €. Gidas grupei – 10 €, tel. 868585598;
*Geležūnai – pavalgymas ”Dzūkiškos bandos” – 6 €/žm.

Pastaba. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama, paruošiama pagal užsakovo
poreikius ir galimybes. Visi, vykstantys į Gardiną, turi turėti pasus (kortelės netinka), turi turėti
sveikatos draudimą. Sveikatos draudimo 1 d. kaina – apie 2 Eur. Sveikatos draudimo polisą galite
įsigyti “Kelionių centre” arba bet kurioje draudimo kompanijoje.
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

