
 

 

Gerosios patirties bendruomenės 
išvyka į  

DRUSKININKŲ KRAŠTĄ 
 

Specialus pasiūlymas Jūsų bendruomenei Druskininkų krašte! 
 

      Mes siūlome šią programą: 

 10.15 - 10.45 val. Viečiūnų bendruomenės geroji projektų patirtis. Atvykite į 
vieną aktyviausių Druskininkų savivaldybės bendruomenių. Susipažinkite su šios 
bendruomenės socialiniais projektais, rekordinėmis idėjomis, aplankykite Viečiūnų 
bendruomenės dienos centrą. Vaišinkitės vietos žmonių arbata ir grikiniu pyragu. 

 10.45 - 11.30 val. Bendradarbiavimo iniciatyvos Druskininkų kaimiškojoje 
teritorijoje. Verslumo ir kiti gerieji pavyzdžiai. Sužinokite, kaip Druskininkų sav. 
vystomos kaimo bendruomenių edukacinės programos, kaip bendradarbiaujama 
su VšĮ „Sūrūs vėjai“, kaip turizmui pajungiami vietos amatininkai, ūkininkai, meno 
kolektyvai. Taip pat išgirskite įdomiausius Druskininkų sav. kaimo bendruomenių 
projektus, kuriuos pristatys VVG atstovai. 

 12.00-13.30 val. Ekskursija su PLEPIA PONIA. Atvykite į Druskininkus!  
Sužinokite  įdomių faktų ir legendų iš kurorto istorijos ir nūdienos, apsilankykite 
šiandieninėse Druskininkų gydyklose, patirkite prabangos jausmą buvusiose caro 
gydyklose, degustuokite  mineralinį vandenį, išbandykite “Grožio” šaltinio vandens 
stebuklingąjį poveikį, pabuvokite prabangiausio viešbučio „Flores“ Žiemos sode. 

 13.30-14.00 val. Kelionė LYNŲ KELTUVAIS. Tai viena iš ekologinių transporto 
rūšių, kuri miesto centrą jungia su Druskininkų kaimiškąja teritorija. Išbandykite šią 
pramogą! Keltuvai Jus „nuskraidins“  iki Snow Arenos. Pro skaidrius keltuvo 
langus, tarsi iš apžvalgos rato, išvysikte: įspūdingus Druskininkų kurorto miškus, 
Nemuno upės vingius ir nuostabią miesto panoramą. 

 14.30-17.00 val. Vakaro programa „KAIP DZŪKAS ŽMONOS IEŠKOJO“. 
Patirkite bendruomeninį verslumą! Dalyvaukite Jaskonių ir Naujasodės kaimo 
bendruomenės kupinoje atrakcijų vakaronėje - vaišinkitės dzūkiškais patiekalais, 
išmokite tautinių šokių ir dainų, smagių dzūkiškų pramogų. Programos metu Jus 
linksmins personažai Mama ir Sūnelis, muitininkas, daktaras, šokėjai ir muzikantai. 
Neišdildomi įspūdžiai ir linksmybės garantuoti! 

 

 
Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: 

 

 Dzūko programa su maitinimu (kaina 25 Eur/asm. nuo 40 asm. grupės) 

 Arbatos ir grikinio pyrago degustacija Viečiūnuose (kaina 3,25 Eur/asm. nuo 

40 asm. grupės) 

 Ekskursija po Druskininkų centrą su Plepia Ponia (kaina 2 Eur/asm. nuo 40 

asm. grupės, įprasta kaina 5 Eur) 

 Kelionė Lynų keltuvu į vieną pusę  (kaina 2,70 Eur/žm. nuo 40 asm. grupės, 

įprasta kaina 3 Eur) 

Bendra kaina 32,95 Eur/asm. nuo 40 asm. grupės.  
 

Galime pasiūlyti ir kitus pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, galime pateikti 

išsamius lankomų bendruomenių aprašymus bei projektinius  komercinius 

pasiūlymus. 

 

Smulkesnė informacija tel. 8 607 69633, el.p. surusvejai@gmail.com 

www.surusvejai.lt 

http://www.surusvejai.lt/

