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LDK PALIKIMAS VAKARŲ UKRAINOJE IR RYTŲ LENKIJOJE  

2018 m. gegužės 24-27 d.   Kaina 140 Eur. 

4 dienų kelionės maršrutas: Vilnius – Lvovas – Oleskas – Luckas – Liublinas – Bialystokas - Vilnius 

1 diena. 6.00 išvykstame iš Vilniaus (šv. Petro ir Povilo bažnyčios aikštelė). Važiuojame per 

Lenkiją, Ukrainą į  Lvovą,  (priklausomai nuo to kaip pavyks kirsti Lenkijos – Ukrainos sieną, Lvove 

planuojama būti pavakrį apie 17-18 val.). 

Įsikūrimas viešbutyje. Vakare pasigrožėsime senamiesčiu, pasižvalgysime po vieną  gražiausių ir 

geriausiai išplanuotų Europos miestų, nuostabų kultūros centrą, įrašytą į UNESCO pasaulinio 

kultūros paveldo sąrašą. Vakarienei galėsime paskanauti nacionalinių Vakarų Ukrainos patiekalų. 

Nakvynė viešbutyje Lvove. 

2 diena. Pusryčiai. Lvovo universitete susitikimas su geografais. Geografinė ekskursija po 

Lvovą. Aplankysime senamiesčio aikštes, senąsias gatvele, Rotušę, rytų apeigų katalikų, 

stačiatikių, armėnų ir katalikų bažnyčias, vieną  gražiausių Europoje operos ir baleto teatrą ...ir 

visa ką pasiūlys kolegos geografai Po pietų išvykstame į Žolkvą – renesansinį miestą-

tvirtovę, kuri XVIII a. priklausė LDK kunigaikščiams Radviloms. Toliau mūsų istoriniai keliai 

veda į galingą, senąsias kovas menančią Olesko pilį, XIV-XVIII a. architektūros ir istorijos 

paminklą, buvusią viena stipriausių LDK pilių. Joje gimė ir augo Lietuvos didysis kunigaikštis ir 

Lenkijos karalius Janas III Sobieskis. Apžiūrėsime paveikslais, skulptūromis, karo atributikos 

rinkiniais garsėjantį muziejų. Toliau keliaujame į Sviato Uspenska Lavrą Počajeve - tai 

įspūdingas cerkvių kompleksas, kurį sudaro 16 šventovių. Vakare atvykstame į Lucką –

 Voluinės sostinę. Apsigyvename viešbutyje. Vakarienei rekomenduojame paragauti 

nacionalinių patiekalų. Nakvynė viešbutyje Lucke. 

 

3 diena. Pusryčiai. Pažintis su Lucku: apžiūrėsime senamiestyje garsią ir didingą lietuvių statytą 

Lucko pilį, kuri dar vadinama čia rezidavusio Gedimino sūnaus Liubarto vardu. Tai pagrindinė 

Vytauto pilis Voluinėje, joje vyko Lucko suvažiavimas (1429 m.), kuriame buvo numatytas Lietuvos 

Didžiojo kunigaikščio Vytauto karūnavimas. Iš Lucko Vytautas Didysis valdė Lietuvą, čia buvo ir 

Sapiegų rezidencija. Lankysime Šv.Petro ir Povilo bažnyčią, Pokrovo cerkvę, Šv.Trejybės bažnyčią, 

miesto gynybinės sistemos fragmentus. Planuojamas susitikimas su geografais. Apie 14 val. 

išvykimas iš Lucko į Kremenecą, kurį Žygimantas Senasis padovanojo savo žmonai Bonai. XIX a. 
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pradžioje Vilniaus universitetas čia įkūrė licėjų, kuris tapo regiono švietimo centru . Vykstame link 

Lenkijos (Ukrains-Lenkijos pasienis, galima užtrukti). Vakare atvykstame į Liubliną. Nakvynė 

viešbutyje. 

 

4 diena. Po pusryčių pažintinė ekskursija po Liublino senamiestį. Miestas įkurtas XII a. daug 

metų buvo prekybinis kelias tarp Rytų Europos iki Pabaltijo. Turtinga įvairių epochų 

architektūra. Aplankysime Karališkojo tribunolo rūmus, Krokuvos vartus, gynybinės sienos 

likučius, Dominikonų bažnyčią, Lietuvos aikštę, kur stūkso paminklas garsiąjai Liublino unijai. 

Užsuksime į pilį, kurioje buvo pasirašyta Liublino unija. 11 val išvykstame iš Liublino į 

Bialystoką (Baltostogę),  kurį, anot legendos, įkūrė didysis kunigaikštis Gediminas. Šis miestas 

XVIII a. priklausė vienam turtingiausių Lenkijos asmenų, šalies etmonui – K. Branickiui. Lankome 

prabangius Branickių rūmus bei šalia jų esantį nuostabų prancūziško stiliaus parką. Dėl šio 

architektūrinio ansamblio, miestas buvo gavęs Šiaurės Versalio vardą. Bialystokas taip pat yra 

esperanto kalbos gimtinė, nes šiame mieste gimė ir augo šios kalbos kūrėjas L. Zamenhofas. 

Apie 17 val. išvykstame link Lietuvos. Kelionė per Lenkiją. Vėlai vakare grįžtame į Vilnių. 

Svarbu: turėti LR piliečio pasas. Jo galiojimo laikas  turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. 
kelionei pasibaigus. 

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:  

 kelionė autobusu; 

 3 nakvynės su pusryčiais viešbutyje; 

 kelionės vadovo paslaugos; 

 ekskursinė programa;  

 medicininių išlaidų draudimas kelionės metu; 

 kelionės dokumentų sutvarkymas. 

 Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA: 

 mokami objektai (muziejai, pilys), vietinių gidų paslaugos ~ 300 UAH ( Ukrainos grivinos); 

Kelionės metu nuvažiuosime ~ 2000 km. Programą sudarė Genovaitė Kynė ir Sakalas Gorodeckis 


