Minskas ir LDK pilys Baltarusijoje-Radvilų keliais
Su garsiuoju istoriku
Dr. Deimantu Karveliu

Krėva – Minskas – Miras – Nesvyžius – Naugardukas – Lyda

Minskas

Miro pilis

Naugarduko pilis

Ekskursinė programa: 2016 08 27-28 d.
1 diena

2 diena

Ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionės metu susipažinsime su bendra Lietuvos – Baltarusijos
praeitimi, garbinga didikų Radvilų, Sapiegų giminių ir jų pilių, dvarų ir rūmų istorija. Trumpam
stabtelsime prie vienos ankstyviausių senovės Lietuvos mūro pilių – Krėvos pilies liekanų.
Važiuosime į modernų, o kartu ir istorinį Baltarusijos centrą – sostinę Minską. Apžvalginė
ekskursija po „miestą-feniksą“: istorinis centras, Aukštutinė bei Žemutinė turgavietės, Trejybės
priemiestis. Ašarų saloje pasigrožėsime įspūdingu paminklu žuvusiems kariams atminti. Laisvas
laikas Minske. Minsko panorama nuo Baltarusijos Nacionalinės bibliotekos (72 m aukščio)
stogo. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje.
Pusryčiai. Išvykstame į Nesvyžių – nuo 1513 m. buvusią įtakingų magnatų Radvilų rezidenciją.
Apžiūrėsime nesenai turistams duris atvėrusį pilies ansamblį, parką, seniausią Rytų Europoje
barokinę Dievo kūno bažnyčią, garsėjančią įspūdingu dekoru, freskomis bei Radvilų šeimos
kripta, Slucko vartus, rotušę. Važiuojame į unikalią XV-XVI a. Miro pilį, įrašytą į UNESCO
paveldo sąrašą. Ekskursija po vieną iš gražiausių Baltarusijos kampelių – Naugarduką.
Pamatysime Adomo Mickevičiaus namą (memorialinį muziejų bei paminklą), Naugarduko pilies
liekanas, Mykolo bažnyčią. Keliaujame į Lydą - miestą, kurį XIV a. statė Lietuvos kunigaikštis
Gediminas. Lyda garsėja savo architektūra ir įspūdinga viduramžių pilimi. Lydoje taip pat
apžiūrėsime Pranciškaus Skorinos paminklą bei legendomis apipintą Kryžiaus išaukštinimo
bažnyčią. Vakare grįžtame į Lietuvą.

Kaina asmeniui: 76 €/asm.
Įskaičiuota:

1 nakvynė su pusryčiais, kelionė autobusu, kelionių vadovo – gido paslaugos, dokumentų tvarkymas.

Viza:

Visiems asmenims būtina viza. Vizos įforminimui būtinas pasas originalas, 1 nuotrauka (spalvota, matinė, veidas
turi užimti 70% nuotraukos ploto, 3,5x4,5 cm). Vizos ir draudimo kaina: 25 €. Dokumentai pateikiami iki
rugpjūčio 9 dienos.

Lankomi
objektai:

Už įėjimą į muziejus ar lankomus objektus mokama vietoje. Ekskursinei programai turėkite apie 250.000 BYR
(apie 16 €), taip pat suvenyrams, pietums reikalinga tik tos šalies valiuta.

Dokumentai:

Pasas, viza, jaunimui iki 18 m. būtina turėti notaro patvirtintą vieno iš kartu nevykstančių tėvų sutikimą išvykti į
užsienį.

Papildoma
informacija:

Į kelionę vykstame su turizmo agentūra KIVEDA.
Pasą, 1 nuotrauką (SPALVOTA, BALTAME FONE, MATINĖ), kelionės mokestį ir reikalaujamus anketinius
duomenis prašome pateikti p. Zitai Banzaitienei (tel. 8 676 05805, el. p. zita.banzaitiene@gmail.com), Lietuvos
technikos biblioteka, šv. Ignoto g. 6, nurodomomis dienomis ir valandomis: rugpjūčio 4 d., 5 d. ir 8 d. nuo 15.30
val. iki 18.30 val.
IŠVYKIMO laikas: rugpjūčio 27 d., šeštadienis, 7.00 val. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie FORUM
PALACE pramogų centro.
GRĮŽIMO laikas: rugpjūčio 28 d., sekmadienio vakaras, į tą pačią aikštelę.
Jei kyla klausimų – mielai atsakysime.
Kelionės koordinatorius Donatas Balčiauskas, tel. 8 698 76500, el. p. donatas.balciauskas@gmail.com

