KARAĻU PILSĒTA GRODŅA
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Ierašanās Minskā, izvietošanās viesnīcā.
Pilsētas apskates ekskursija. Vēsturiskā centra apskate: Neatkarības
prospekts, Neatkarības laukums ar Parlamenta ēku, Sarkanā svētā
Simenona un Helēnas baznīca, Uzvaras laukums, izcilā dziesminieka Jana
Kupalas parks, Asaru sala, Troickas rajons, Katedrāle, Rātsnams, Augšas
pilsēta. Pusdienas.
Tautas Arhitentūras un sadzīves muzejs Ozerco ciemā, 15 km no Minskas,
kurā pārstāvēti trīs no sešiem Baltkrievijas etnogrāfiskajiem reģioniem:
Centrālā Baltkrievija, Piedņepra, Ezeru reģions ar tiem raksturīgo
dzīvesveidu, sadzīves priekšmetiem, apmetnes plānošanu un apbūvi.
Atgriešanās Minskā.
Brauciens uz Grodņu.
Pa ceļam Žirovicku vīriešu klostera apmeklējums. Tajā glabājas
Žirovickas Dievmātes brīnumdarītājas ikonas. Īsa Slonimas apskate –
katoļu draudzes baznīca un Spasopreobraženskas baznīca. Pusdienas
kafejnīcā. Ierašanās Grodņā, izvietošanās viesnīcā.
Ekskursija Grodņas vecpilsētā.
XII gadsimta Borisa Gļeba (Koložas) baznīca, Sv. Havjera Katedrāle,
Vecā pils. Grodņā skatāmi bernardīnu, baziliāņu, jezuītu, franciskāņu un
Sv. Brigitas ordeņa klosteri, kā arī Jaunā pils, Svētā Krusta baznīca,
luterāņu baznīca, Lielā Sinagoga, pirmā aptieka Žečpospoļitā.
Pusdienas, brīvais laiks. Iespējams apmeklēt Baltkrievijā pirmo
Zooloģisko dārzu. Pēc vēlēšanās – naksnīgās pilsētas apskate.
Izbraukšana uz Novogrudoku – seno Lietuvas Lielkņazistes galvaspilsētu.
Draudzes baznīcas, XIV gadsmita pilsdrupu, Mindauga kalna, Sv. Nikolaja
un Sv. Mihaila erceņģeļa baznīcu, mošejas, Adama Mickēviča mājasmuzeja apmeklējums. Pusdienas kafejnīcā.
Brauciens līdz Mirai. Miras pils ir unikāls XV gadsimta arhitektūras
piemineklis. Tā iekļauta UNESCO pasaules kultūras pieminekļu
mantojuma sarakstā. Atgriešanās Minskā.
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Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no brauciena laika, grupas lieluma un
izvēlētās viesnīcu kategorijas.
Ekskursijas cenā iekļauts:
− transporta pakalpojumi pēc programmas,
− nakšņošana viesnīcā 2-vietīgā numurā ar visām ērtībām,
− ēdināšana pēc programmas,
− ieejas biļetes apskates objektos,
− grupas vadītāja – gida pakalpojumi.
Papildus izdevumi:
− transfērs no viesnīcas uz ekskurijas sākuma vietu un atpakaļ,
− transfērs lidosta (stacija/autoosta) – viesnīca – lidosta (stacija/autoosta),
− autobusa, vilciena vai aviobiļetes,
− apdrošināšana,
− Baltkrievijas vīza,
− personīgie izdevumi.

