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„Wolno nie być głębokim badaczem, ale
pod karą haniebnego wstydu nie godzi się
nie znać zupełnie ziemi, na której się
mieszka, albo, co gorsze, znać lepiej kraje
obce niż własny”
Władysław Syrokomla
Lato – najpiękniejszy i najlepszy czas na
podróże. W celu lepszego poznania swojego
kraju rodzinnego należy najpierw zapoznać się
ze swoimi okolicami. Dlatego proponujemy
Tereny przygraniczne Litwy i Białorusi już można zwiedzać
Państwu odbyć podróż i odwiedzić
wirtualnie
niewidziane jeszcze miejscowości rejonu
wileńskiego. Administracja Samorządu Rejonu
Wileńskiego wspólnie z partnerami – Oszmiańskim Komitetem Wykonawczym (Białoruś) w roku 2013.
zrealizowała projekt „Dwa kraje -wspólna kultura i historia”, który był finansowany według programu
współpracy przygranicznej Europejskiego Środka Sąsiedztwa i Partnerstwa Łotwy, Litwy i Białorusi.
Jako że w rejonie wileńskim mamy wiele perełek dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jednym z
rezultatów projektu Wirtualny przygraniczny szlak turystyczny – „Szlak historyczny Wyżyny
Oszmiańskiej”. Tura wirtualna obejmuje następujące osiedla rejonu wileńskiego: Niemież, Miedniki,
Borejkowszczyznę, Rukojnie, Ławaryszki i Kowalczuki oraz znajdujące się na Białorusi Holszany,
Baruny, Oszmianę i inne osiedla. Informacja jest podana w języku litewskim, polskim, białoruskim i
angielskim.
Reklama
Wirtualny szlak turystyczny „Szlakami historycznymi Wyżyny Oszmiańskiej” tworzy poczucie
rzeczywistości i pozwala widzowi, nie wychodząc z domu, odwiedzić obszary przygraniczne Litwy i
Białorusi. To jest interaktywny zestaw zdjęć. Możecie sami wybrać za pomocą myszki, w jakim
kierunku będziecie podążać. Na fotografii panoramicznej obraz jest widoczny we wszystkich 360
stopniach w poziomie i w 180 stopniach – z góry na dół. W ten sposób przedstawiany obraz jest
niemal identyczny z tym, który człowiek widzi, pokręcając głowę.
Podczas wirtualnej wycieczki można zapoznać się z najważniejszymi zabytkami i obiektami kultury i
przyrody oraz z lotu ptaka podziwiać malownicze okolice kraju. Jednym kliknięciem można zobaczyć
urządzone w lochach Zamku Miednickiego 4 sale wystawowe, rezerwat krajobrazowy Daubėnų,
meczet w Niemieżu, muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyznie i wiele innych barwnych
miejsc i budowli rejonu wileńskiego. Przy każdym obiekcie na liście jest obszerny jego opis, jak
również opis dźwiękowy informacji wizualnej.
„Szlakami historycznymi Wyżyny Oszmiańskiej” – to brama dla tych, którzy chcą więcej dowiedzieć się
o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym rejonu wileńskiego. Tak więc zapraszamy do wypróbowania
wirtualnego szlaku turystycznego, który można znaleźć można znaleźć na www.vrsa.lt -> turistui ->
Ašmenos aukštumos istoriniais keliais, a następnie przybyć i na żywo zobaczyć skarby przyrody i
kultury rejonu wileńskiego.

