SAVDABĪGĀ BALTKRIEVIJA
3 dienas
1. diena.

2. diena.

3. diena.

4. diena.

Ierašanās Brestā. Iekārtošanas viesnīcā.
Pilsētas un Brestas varoņcietokšņa un arheoloģijas muzeja apskate (muzejs
atrodas cietokšņa teritorijā) apskate.
Izbraukšana uz Pinsku, izvietošanās viesnīcā, pusdienas.
Pislētas vēsturiskā centra apskate: cietoksnis, jezuītu kolēģija (XVII gs.),
franciskāņu baznīca un klosteris (XVII – XVIII gs.), XVIII gadsimta
Butrimoviča pils, sinagoga, Sv. Varvaras baznīca (XVIII gs.), Pinas upes
krastmala. Brauciens ar kuģīti, vērojot gleznainos upes krastus. Folkloras
ansambļa uzstāšanās.
Viesnīcas numuriņu atbrīvošana, izbraukšana uz Motoļu ciemu. Tajā
atrodas Tautas Sadzīves, daiļrades un amatniecības muzejs. Iepazīšanās ar
baltkrievu tautas dzīvesveidu, tradīcijām un parašām. Ekskursiju pavada
folkloras ansambļa “Мотольские соседи” uzstāšanās. T'ējas dzeršana.
Tautas mākslas meistaru darbnīcu apmeklējums, iepazīšanās ar
amatniecības veidiem (audēji, izšuvēji).
Bezdežas ciems. Tasutas daiļrades muzeja apmeklējums. Iepazīšanās ar
aušanas un izšūšanas mākslu, ar izstrādājumu izgatavošanas procesu, pēc
vēlēšanās – piedalīšanās tajā. Folkloras priekšnesumi. Iepazīšanās ar
salmu pinējiem un kokgriezējiem. Suvenīru iegāde, izbraukšana uz
Kobrinu, izgvietošanās naktsmītnēs.
Pēc vēlēšanās Suvorova kara-vēstures muzeja apmeklējums. Izbraukšana
uz Minsku. Pusdienas (sausā pārtika). Pa ceļam Miras pils apskate.
Ekskursija pa pili un tās apkārtni. Viduslaiku bruņinieku turnīra
inscinējums. Vakariņas kafejnīcā «Рагнеда» (vai pēc vēlēšanās – pikniks
pie pils mūriem bruņinieku ielenkumā). 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.
Dudutki – tipisks nelielas, mājīgas Baltkrievijas lauku sētas paraugs,
unikāls etnogrāfiskā muzeja ansamblis: tautas amatnieku muzejs, lauku
kalēja smēde, keramiķu darbnīca. Iespējams vērot keramiķa un kalēja
darbu, kā arī iespējams pašiem stāties pie podnieka ripas vai kalēja laktas.
Vējdzirnavu apmeklējums, iepazīšanās ar baltkrievu zemnieku tradīcijām,
parašām un leģendām. Izbaudīsiet viesmīlīgo saimnieku cienastu: pašdarītu
kandžu ar maizi un gurķīšiem, medu, kā arī pašceptu maizi ar svaigu pienu,
sieru, sviestu. 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.

