Augustavas - Vandens parkas
"Tropikana"(2d.)
Programa
1 DIENA
Ryte išvykstame iš Kauno, Vilniaus. Kelionė į Lenkiją. Aplankysime buvusią Hitlerio būstinę "Vilko
Guolį". Tai vienas iš įspūdingiausių ir dažniausiai lankomų karinio turizmo objektų Europoje. Tai
buvo nedidelis, asmeninis Hitlerio miestelis miške. Čia buvo du oro ouostai, elektrinė, geležinkelis,
geležinkelio stotis, telegrafas, vandentiekis, viešbutis, sauna, dvi kavinės ir restoranas, Kurhauzas
ir net du kazino. Ekskursijos metu susipažinsime su bunkerių sistema, nepavykusio pasikėsinimo
prieš Hitlerį istorija, pamatysime kaip išsilaikę šie betoniniai monstrai ir slėptuvės. Vykstame į
įspūdingą vėlyvojo baroko Šv. Lipkos vienuolyną ir bažnyčią. Religinį ansamblį sudaro barokinis
vienuolynas ir bažnyčia, kurios viduje „auga" liepa - šios vietos simbolis. Bažnyčios „šokantys"
vargonai garsūs šventųjų figūrėlėmis, pamaldžiai linguojančiomis galvas vos tik užgrojus muzikai.
Sustosime trumpai poilsio valandėlei Mikolaikų miestelyje prie Sniardvų ežero. Kurortas aplipęs
jachtomis bei mažomis, atviromis kavinaitėmis, pilnas vokiečių turistų, smagus ir jaukus trumpam
sustojimui. Visose kavinaitėse, čia pat lauke, kepama kelių rūšių šviežia žuvis. Tos keptos žuvys
kažkuo primena Olandijos turgus prie upių ir kanalų. Vykstame į pramogų ir poilsio kompleksą
„Golebiewski“ 4*. Jame gausu įvairių pramogų, puiki atmosfera trumpam poilsiui tiek vasarą, tiek
žiemą, smagios maudynės atnaujintame vandens pramogų parke* „Tropikana“: 4 naujausi, iki
700 m. ilgio nusileidimo takeliai, vandens kriokliai, „ciklonas“, baseinas su dirbtinėmis bangomis,
sraunioji upė. Suaugusieji maloniai atsipalaiduos mineralinio vandens gydomosiose sūkurinėse
voniose: kalio ir natrio - padeda išvalyti ląsteles; bromo - raminamai veikia nervų sistemą ir padeda
gydyti odos ligas; kalcio - teigiamai veikia nervų sistemą, stiprina ląstelių sieneles; jodo - veikia
antimikrobiškai. Visiems patiks ledo urvas ir druskų kambarys, kuriame galima net nusnausti.
Galėsite pasikaitinti garinėje arba suomiškoje pirtyse. Jei nesate maudynių mėgėjai, galėsite laiką
leisti ežero pakrantėje: plaukiodami išsinuomota baidare, vandens dviračiu, irkline valtimi ar tiesiog
ramiai pasėdėti lauko kavinėje. Vakare atvykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Pusryčiai. Keliaujame apžiūrėti kurortiniį miestelį Augustavą, dažnai dar vadinamu Lenkijos
vasaros sostine ar "Lenkiškąja Venecija", įsikūrusį trijų ežerų apsuptyje. Žymiausias šio miestelio
lankytinas objektas yra Augustavo kanalas, iškastas 1823 m. Anksčiau kanalas buvo svarbus
vandens transporto kelias, jungiantis daugelį Lenkijos upių su Baltijos jūra, tačiau šiais laikais
aktualesnis nebe upinei laivybai, o turistų džiaugsmui. Augustavo kanalu pasiplaukioti tiesiog
būtina. Reikia pajusti kaip garlaivis įspraudžiamas į ankštoką kanalo susiaurėjimą, saugomą
medinių vartų, kaip pakyla šliuzo vartai, ir garlaivis įkrenta į kanalo „vonelę" - šliuzą. Tuomet
„vonelė" ima pildytis vandeniu iš kitapus vartų esančio ežero, vandeniui pasiekus tinkamą aukštį,
garlaivis ištrūksta iš šliuzo: tai ir yra pasiplaukiojimo Augustavo kanalu „perliukas"! Augustavo
kanalas jungia visus didžiausius Augustavo ežerus. Populiarūs keleivinių laivų reisai, kuriuos
organizuoja Augustavo laivyba. Vienu iš laivų plaukiojo Popiežius Jonas Paulius II savo paskutinės
piligriminės kelionės į tėvynę metu. Augustavo kanalas yra paminklas - "kandidatas" įrašyti į
pasaulinę UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Pasiplaukioję kanalais vykstame į Vygrius. Tai
nuostabios gamtos apsuptyje, ežero pusiasalyje įsikūręs miestelis su didingu kamaldulių vienuolynu.
Vygrių apylinkėse mėgdavo medžioti Kunigaikštis Jogaila... Tačiau tai galime tik įsivaizduoti, o kitą
Vygrių įžymybę - XVII-XVIII a. veikusį kamaldulių vienuolyną - galime aplankyti ir pasigrožėti.
Vienuolynas, įsikūręs gražioje Vygrių ežeryno saloje, vadinamas lenkiškuoju Pažaisliu. Apžiūrime
visą architektūrinį ansamblį: bažnyčią, apžvalgos bokštą bei eremus - mažus vienuolių kamaldulių

namelius; popiežiaus Jono Pauliaus II muziejų - celę (popiežius čia lankėsi bei ilsėjosi 1999 m.).
Kelionė namo. Vakare sugrįžtame į Lietuvą.

