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Lietuvybės pėdomis. Mikalojaus Radvilos Juodojo 500 - osios gimimo metinės 

 
Trukmė: 2 d. / 1 n. 

Kaina: 334,92 Lt / 97 Eur 

 

1 DIENA Ryte išvykstame iš Lietuvos. Sustojame Baltarusijos miestelyje, lietuvybės saloje - Gervėčiuose. 

Iki XIX a. vidurio Gervėčiai buvo lietuvių etnografiniame plote. Čia apžiūrėsime Šv. Trejybės bažnyčią. 

Užsukame į Krėvos pilį, kurioje 1385 m. buvo pasirašyta Krėvos sutartis. Vėliau lankome unikalią XVI a. 

Myro pilį*, puikiai atrodančią feodalinės valstybės didybės liudininkę, kuri kadaise priklausė Radvilų 

šeimai. 2002 m. Myro pilis įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sarašą.  Išvykstame link Nesvyžiaus -

nedidelio Baltarusijos miestelio - Mikalojaus Radvilo Juodojo gimtojo miesto. Šiais metais yra minima 

svarbi sukaktis - 500-osios Mikalojaus Radvilo Juodojo gimimo metinės. Mikalojus Radvila Juodasis buvo 

vienas įtakingiausių XVI a. Lietuvos žmonių. Jis užėmė svarbiausius postus Lietuvos Didžiojoje 

kunigaikštystėje, bandė išsaugoti kuo didesnę nepriklausomybę nuo Lenkijos, buvo reformacijos pradinikas. 

Teikdamas prioritetą valstybės interesams, Mikalojus Radvila Juodasis veikdavo kaip gabus diplomatas. Jis 

ypač daug nusipelnė kultūrai, švietimui, mokslui, menui ir LDK religijos plėtrai. Ekskursijos metu po 

Nesvyžių sužinosime daugiau faktų apie šią iškilią asmenybę, bei turėsime galimybę prisiliesti bent šiek tiek 

prie praeities. Nesvyžiuje buvo įkurta  svarbiausia kunigaikščių Radvilų rezidencija, įtraukta į UNESCO 

pasaulio paveldo sąrašą. Tai geriausiai išlikusi Lietuvos Kunigaikštystės laikotarpio didikų privatus miestas 

ir rūmai. Ekskursija po Radvilų rūmų pilies ansamblį*. Apžiūrime pirmąją barokinę LDK jėzuitų 

bažnyčią ir jos požemiuose įkurtą kunigaikščių Radvilų šiemos mauzoliejų. Pasivaikščiosime po išlikusį 

pilies parką. Vėliau apžiūrime miesto Rotušę ir Slucko vartus. Nakvynė  Nesvyžiuje. 

 

2 DIENA Pusryčiai. Anksti ryte Vingiuotais keliais važiuojame link  Naugarduko, garsaus  poeto Adomo 

Mickevičiaus gimtinės. Aplankome Mickevičiaus pilkapį, Dievo Motinos Gailestingumo bažnyčią, kurioje 

buvo krikštytas A.Mickevičius. Aplankysime pilies liekanas, paminklą A.Mickevičiui, Mindaugo  kalvą, 

istorinę Turgaus aikštę. Keliaujame į Lydą. Lydos miestas savo metus skaičiuoja jau nuo 1180 m. Prieš akis 

iš istorijos gelmių išnyra Lietuvos Didžiojo kunigaikščio  Gedimino Lydos pilis, viena seniausių Lietuvos 

mūro pilių dabartinėje Baltarusijoje.  Ekskursija po Lydos pilį su inscenizuotais pietumis ‘Radvilų 

vestuvės’*. Vykstame į miestą prie Nemuno upės – Gardiną. 17 amž. pabaigoje Gardinas rimtai varžėsi su  

Vilniumi dėl politinio centro vaidmens. Po 17 amž. vidaus karų Lietuvos sostinėje Vilniuje  nelikus 

Valdovų rūmų, pagrindinė valdovo rezidencija LDK  buvo Gardinas. Todėl ir šiandien Gardinas vadinamas 

Baltarusijos Vilniumi. Mieste rasite įvairiausių architektūrinių  stilių paminklų. Ekskursija po 

miestą: Aukštutinė ir Žemutinė pilys - Karalių rezidenciją, bernardinų Šv.Kryžiaus  įsigijimo bažnyčia, XII 

amž. Boriso ir Glego bažnyčia. Vėlaiu apžiūrime koplytstulpį Vytautui Didžiąjam. Tęsiame ekskursiją: 

pasivaikštome Gardino senamiesčio gatvelėmis, pasigrožime šviežiomis spalvomis nudažytais namų 

fasadais, prižiūrėtais skverais ir gėlynais. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą. 

 

 

Kaina: 334,92 Lt / 97 Eur 

 

  

Į kainą įskaičiuota: 

• kelionė patogiu autobusu; 

• 1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais; 

• grupės vadovo - gido paslaugos; 

• ekskursinė programas 

• draudimas ir viza 
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Pastabos:  
Papildomai lankomiems objektams turėti: 

Lydos pilis:  10 000 BYR; 

Miro pilis:  40 000 BYR; 

Ekskursija su gidu Miro pilyje (grupei iki 25 asm.): s. ~ 80 000 BYR; 

Nesvyžiaus rūmų kompleksas (rūmai ir parkas): s. ~ 30 000 BYR; 

Nesvyžius – mauzoliejus ir bažnyčia: ~ 5000 BYR; 

 

Pažymėtiems objektams, viso rekomenduojame išsikeisti 45 eurus į  Baltarusijos rublius. 
Kelionės metu vairuotojų darbo ir poilsio režimas reglamentuojamas Europos Sąjungos priimtais 

reglamentais. 

Kelionių agentūra pasilieka teisę keisti lankomų objektų eiliškumą. 

Kai kurių lankomų vietų objektų gidų paslaugos teikiamos už papildomą mokestį. 

Kelionės vadovas neveda ekskursijų mokamuose objektuose. 

 Į kainą neįskaičiuota viešojo transporto bilietai, kai autobusas dėl vairavimo ir poilsio režimo privalo 

stovėti. 

  

Reikalingi dokumentai: 
Lietuvos Respublikos pasas, galiojantis ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos 

dienos. 

Organizatoriai pasilieka teisę iš dalies keisti ir/ar papildyti programą. 

 

 

 

 


