Karališkasis Gardinas ir Balstogė (2d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Atlikę visas reikiamas procedūras pasienyje atvykstame
į Gardiną. Pradedame apžvalginę ekskursiją*. XVI dėl miesto nuostabios architektūros, Gardinas
buvo įtrauktas į Kelno enciklopediją Brown kaip vienas gražiausių miestų Europoje. Miestas pirmą
kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose 1127 m. Pažintį su senąją miesto dalimi Jums atvers
architektūros paminklai: Senoji pilis - karaliaus Stepono Batoro Rezidencija (16 a), Naujoji pilis kur gyveno paskutinis karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis, Šv Ksavero bažnyčia (baroko
paminklas 17-18 a.), Boriso Glebavo cerkvė - Gardino architektūros mokyklos paminklas (12 a.),
Katedra kuri pastatyta kaip paminklas žuvusiems Rusijos-Japonijos karo metu (XX amžiuje), ir daug
daugiau ... Laisvas laikas kurio metu siūloma aplankyti firmines Baltarusių parduotuves ir
papietauti.Vykstame prie Augustavo kanalo. Šis kanalas yra glaudžiai susijęs su viso Gardino
regiono vystymusi. Pasaulyje egzistuoja tik 3 tokio tipo kanalai : Kaledonijos Jungtinėje karalystėje,
Goto Švedijoje ir Augustavo, kuris yra Lenkijos ir Baltarusijos teritorijoje. Ši dirbtinė 45 kilometrų
vaga sujungia vienuoliką upių ir septynis ežerus. Garlaiviu „Nemunas“ plauksime* Augustavo
kanalu. Galima vakaronė viešbutyje su nacionaliniu ansambliu*.Nakvynė viešbutyje pasienyje su
Lenkija.
2 DIENA
Pusryčiai. Vykstame į Balstogę įsikūrusią prie Bialos upės Jotvingių žemėse ir iki XVI amžiaus
priklausiusią Trakų vaivadijai. Šiandien tai Palenkės vaivadijos centras. Balstogėje gimė esperanto
kalbos tėvas Zamenhofas. Dėl įvairių kultūrų susiliejimo jis šį miestą vadino „Babelio bokštu". Čia
nuo seno sugyveno Romos katalikai, stačiatikiai ir žydai, todėl Balstogėje yra didelė įvairovė
įspūdingų bažnyčių. Pažintinė programa pėsčiomis po senamiestį: Branickių rūmai, kurie garsūs
savo prancūziško stiliaus parku, sodais ir skulptūromis jau nuo seno vadinami Lenkijos
Versaliu. Pasivaikščiosime po Balstogės centrą. Pačiame miesto centre yra Kosciuškos aikštė,
kurios centre stovi baroko stiliaus miesto rotušė. Joje yra įkurtas muziejus. Apžvelgus aikštę galima
pamatyti daug gražių pastatų, kurie sukuria vieningą architektūrinį kompleksą. Pilni įspūdžių ir
naujų žinių vėlai vakare sugrįžtame į Lietuvą

