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1 diena. Ryte išvykstame iš Lietuvos. Vykstame Minsko link, pakeliui aplankydami Krėva. Šiuo metu tai 

atokus Baltarusijos kaimas, žinomas dėl išlikusių kadaise garsios Krėvos pilies griuvėsių. XIV a. čia stovėjo 

galinga pilis. Šiandien ją mena lauko riedulių mūro likučiai ir pasakojimai apie čia įvykdytą sąmokslą prieš 

didįjį kunigaikštį Kęstutį, Vytauto pabėgimą iš pilies. Vykstame į Minską. Ekskursija po Minską autobusu 

ir pėsčiomis: pamatysite vyriausybės rūmus, Svisločės upės pakrantę, sporto kompleksus, Rotušę, Šv. 

Mergelės Marijos katedrą, kurios altorių puošia paveikslas, dovanotas Romos popiežiaus; aplankysite 

„Ašarų salą“, aukštutinį miestą su XVII-XVIII a. gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo architektūra. 

Vyksime prie Baltarusijos Nacionalinės bibliotekos, pasikelsime į  apžvalgos aikštelę*. Laisvas laikas. 

Nakvynė viešbutyje Minske. 

 

 



 
2 diena. Pusryčiai. Vykstame į Nesvyžių. Tai – garsiausių Lietuvos didikų ir nekarūnuotų LDK karalių 

Radvilų, tėvonija. 108 ha užimantis Radvilų pilies architektūrinis rezidentinis istorijos ir kultūros 

ansamblis – pati įspūdingiausia giminės valda LDK. Nesvyžius Radviloms priklausė 400 metų. Apžiūrime 

Nesvyžiaus pilies ansamblį*, kuris įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, restauruotus Slucko vartus, Dievo 

Kūno bažnyčią, esant galimybei – ir Radvilų šeimos kriptą*. Vykstame į Myriaus miestelį, kur  lankome 

Myriaus pilį* ir muziejui priklausančią cerkvę, joje esančią Mirskių kriptą* (XV–XVI a.). Tai viena 

didžiausių ir geriausiai išlikusių pilių Baltarusijoje. Myriaus pilies likimą galima laikyti laimingu, nes nuo 

2000 metų ji įtraukta į UNESCO saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Tuomet prasidėjo intensyvi 

pilies rekonstrukcija. UNESCO globa reiškia, kad Myriui negresia sunykimo pavojus, ir kad pilis LDK vardą 

ir šlovę primins ateities kartoms. Pietūs*. Vykstame į Lydą, kuri LDK priklausė iki XVIII a. antros pusės. 

Lydoje apžiūrėsime Didžiojo kunigaikščio Gedimino statytą pilį, kuri mena ne tik kovas ir priešų apgultis, 

bet ir karališkąją puotą. Teatralizuota ekskursija* po Lydos pilį "Vytauto Karūna", kurios metu 

pamatysime riterių kovas, galėsime pajusti to meto dvasią, šaudydami iš viduramžių ginklų, bei įsiamžinti 

nuotraukose, apsirengus to laikmečio kostiumais. Vykstame namų link. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą. 

 

 

Kaina: 92 EUR asmeniui. 

PASTABA: Lankant vienuolynus ir bažnyčias moterims reikėtų vilkėti pečius ir kelius uždengiančia 

aprangą (turėti skareles bei ilgus sijonus), vyrams vilkėti ilgas kelnes; 



 
Į kelionės kainą įskaičiuota: 

• kelionė autobusu;  

• 1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais;  

• kelionės vadovo paslaugos;  

• ekskursinė programa;  

• kelionės dokumentų sutvarkymas. 

Į kelionės kainą neįskaičiuota (apie 45 EUR/asm.): 

• bilietai į mokamus objektus; 

• vietinių gidų paslaugos;  

• grupinė Baltarusijos viza;  

• medicininių išlaidų draudimas kelionės metu. 

Pastabos: 

• objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis;  

• bažnyčiose, muziejuose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda;  

• kelionės metu bus sudaryta galimybė papietauti ir pavakarieniauti arba įsigyti maisto;  

• vykstant į šią kelionę, reikalingas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, galiojantis ne trumpiau kaip 3 

mėn. po kelionės pabaigos;  

• Baltarusijos sienos kirtimas gali užtrukti kelias valandas. „Travel la Vita“ neatsako už pasienio 

tarnybų  darbą. 

 


