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Інструкцыя для ўдзельнікаў і гасцей Другога Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў 

Беларусі  

(28–30 верасня 2012 г., Коўна, Літоўская Рэспубліка) 

 

Заед удзельнікаў: 27 верасня на працягу ўсяго дня.  

Ад’езд удзельнікаў: 30 верасня пасля абеду.  

 

1. АДПРАЎЛЕННЕ З МІНСКА 

З Мінска да Коўна можна даехаць альбо наўпрост аўтобусам Мінск-Коўна, альбо праз Вільню і 

адтуль да Коўна. 

Настойліва рэкамендуем купляць білеты загадзя і адразу ў абодва бакі.  

Удзельнікам і гасцям Кангрэса даступныя наступныя маршруты: 

 

Аўтобусы 

З Мінска ў Коўна штодзённа ходзяць аўтобусныя маршруты.  

Адпраўленне з аўтавакзала “Цэнтральны”: 

 07.20, прыбыццё ў Коўна ў 14.10 

 16.05, прыбыццё ў Коўна ў 21.50 

 19.00 – рэйс Мінск–Паланга праз Коўна, прыбыццё ў Коўна ў 00.35 

Адпраўленне з аўтавакзала “Усходні”: 

 15.45, прыбыццё ў Коўна у 21.50 

 18.40 – рэйс Мінск–Паланга праз Коўна, прыбыццё ў Коўна ў 00.35 

 

З Мінска ў Вільню штодзённа ходзяць аўтобусныя маршруты.  

Адпраўленне з аўтавакзала “Цэнтральны”: 

 01.50, прыбыццё ў Вільню ў 05.30 

 08.20, прыбыццё ў Вільню ў 12.10 

 11.00, прыбыццё ў Вільню ў 15.12 

 14.20, прыбыццё ў Вільню ў 18.00 

 15.20 – рэйс Гомель–Вільня праз Мінск, прыбыццё ў Вільню ў 18.41 

 23.30 – рэйс Мінск–Рыга праз Вільню, прыбыццё ў Вільню ў 03.25 

Адпраўленне з аўтавакзала “Усходні”: 

 01.35, прыбыццё ў Вільню ў 05.30 

 14.00, прыбыццё ў Вільню ў 18.00 
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 14.50, рэйс Гомель–Вільня праз Мінск, прыбыццё ў Вільню ў 18.41 

 

Даведацца інфармацыю пра рэйсы і кошты, а таксама забраніраваць білеты можна па тэл. 114. 

Больш падрабязную інфармацыю глядзіце на афіцыйным сайце Дзяржаўнага прадпрыемства 

“Мінсктранс” – http://minsktrans.by/. 

 

Цягнікі 

З Мінска ў Вільню штодзённа ходзяць наступныя цягнікі:  

 015 Мінск–Вільня, адпраўленне ў 07.45, прыбыццё ў 10.45 

 037 Мінск–Вільня, адпраўленне ў 18.50, прыбыццё ў 21.50 

Больш падрабязную інфармацыю пра рэйсы і кошты білетаў глядзіце на афіцыйным сайце 

Беларускай чыгункі –  http://www.rw.by/.  Забраніраваць білеты можна па тэл. 105. 

Увага! З Мінска ў Вільню ідзе значна большая колькасць цягнікоў. Але паколькі яны з’яўляюцца 

транзітнымі, кошт паездкі ў іх значна вышэйшы.  

 

2. ПРЫБЫЦЦЁ Ў ВІЛЬНЮ (для тых, хто едзе ў Коўна з перасадкай у Вільні) 

Аўтобусны і чыгуначны вакзалы ў Вільні знаходзяцца побач на адной плошчы, таму цяжкасцяў з 

перасадкай на аўтобус ці цягнік да Коўна няма.  

Паміж аўтавакзалам і чыгуначным вакзалам размешчаны банк Citadele, дзе можна памяняць 

валюту, у тым ліку і беларускія рублі. Таксама абмяняць валюту можна ў аддзяленні банка Medicinas 

Bankas (у самім будынку аўтавакзала). 

Для тэлефанавання па Літве варта набыць літоўскую sim-карту. Званкі з літоўскіх сетак танней, 

чым званкі ў роўмінгу. Раім набываць sim-карты PILDYK аператара мабільнай сувязі TELE2. Такую 

sim-карту можна набыць у любым паштовым кіёску альбо ў краме. 

Выклікаць таксі ў Вільні можна па наступных нумарах: 

1833; 1441; 1866; 1444; 1445; 1460; 1422; 1420; 1866; 1410; 1313. 

Кошт праезда значна ніжэйшы, калі выклікаць таксі па тэлефоне. 

 

3. АДПРАЎЛЕННЕ З ВІЛЬНІ Ў КОЎНА (для тых, хто едзе ў Коўна з перасадкай у Вільні) 

Аўтобусы і цягнікі з Вільні ў Коўна і наадварот ходзяць кожную гадзіну (нават часцей). З 

раскладам маршрутаў можаце азнаёміцца па наступнай спасылцы: 
http://www.118.lt/transporto-tvarkarasciai?ds=Vilnius&as=Kaunas&dt=&at=&dfrom=&dto=&sf=2&actionId=4 

Дарога з Вільні да Коўна займае прыкладна паўтары гадзіны. Білет у адзін бок будзе каштаваць 

каля 15-25 Lt (4-7 Euro). 

 

4. ПРЫБЫЦЦЁ Ў КОЎНА 

Аўта- і чыгуначны вакзалы знаходзяцца на суседніх вуліцах, недалёка адзін ад аднаго. 

Чыгуначны вокзал – Geležinkelio stotis знаходзіцца на вуліцы M. K. Čiurlionio, аўтавакзал – Autobusų 

stotis размешчаны побач на Vytauto pr. (праспекце Вітаўта). Усе будынкі, дзе будзе праводзіцца Кангрэс, 

размешчаны кампактна ў цэнтры горада.   

Нумары тэлефонаў таксі ў Коўне:  

(+370) 37333344; (+370) 69995800; (+370) 37331616; (+370) 37551350; (+370) 37338888; (+370) 

37331941; (+370) 37333777; (+370) 60114411; (+370) 37366666; (+370) 37366000. 

Кошт праезду значна ніжэйшы, калі выклікаць таксі па тэлефоне. 

З аэрапорта да цэнтра горада (да аўта- ці чыгуначнага вакзала) можна даехаць на гарадскіх 

аўтобусных маршрутах №29 і №29Е. 

 

Мапа размяшчэння аб’ектаў Кангрэса 

Пазначаныя на мапе аб’екты: 

1. Kauno arkivyskupijos svečių namai (Guest House of Kaunas Archdiocese). Адрас: Rotušės a. 14. 

Уваход з боку Rotušės a. (Ратушная плошча) Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Kauno pilis” 

альбо “Vilniaus g.”  

2. Vytauto Didžiojo universiteto svečių namai (Guest House of Vytautas Magnus University). Адрас: 

Muitinės g. 7. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Vilniaus g.”  

3. Kaunas City Hotel. Адрас: Laisvės al. 90. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Muzikinis teatras” 
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4. Metropolis Hotel. Адрас: S. Daukanto g. 21. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “S. Daukanto g.” 

5. Hostel Lux. Адрас: Laisvės al. 46. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “S. Daukanto g.” 

6. Magnus Hotel. Адрас: Vytauto pr. 25. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Autobusų stotis” 

7. Babilonas Hotel. Адрас: Raseinių g. 25. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Žemaičių g.” 

8. Park Inn (Рэгістрацыя і пленарныя пасяджэнні). Адрас: Donelaičio g. 27. Прыпынак 

аўтобуса/тралейбуса “Gedimino g.” 

9. Цэнтральны будынак Універсітэта Вітаўта Вялікага (паралельныя секцыі). Адрас: S. 

Daukanto g. 28. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “S. Daukanto g.”  

10. Гуманітарны факультэт Універсітэта Вітаўта Вялікага (паралельныя секцыі). Адрас: K. 

Donelaičio g. 52.  

11. Лекцыйныя залі Універсітэта Вітаўта Вялікага (паралельныя секцыі). Адрас: K. Donelaičio g. 

60.  

12. Лекцыйныя залі Універсітэта Вітаўта Вялікага (паралельныя секцыі). Адрас: Laisvės al. 53. 

Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “S. Daukanto g.” 

13. Рэстаран “Bernelių smuklė”. Адрас: K. Donelaičio g. 11. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса 

“Gedimino g.” 

14. Чыгуначны вакзал. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Geležinkelio stotis” 

15. Аўтавакзал. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Autobusų stotis” 

16. Супермаркет “Akropolis”. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Griunvaldo g.” 

17. Крама “IKI”. Прыпынак аўтобуса/тралейбуса “Kauno pilis” 

 

 
Мапу з лепшай якасцю глядзіце ў далучаных файлах. 

 

5. АДПРАЎЛЕННЕ З КОЎНА 

Увага! У сувязі з вялікай колькасцю людзей, якія будуць ехаць у нядзелю ўвечары ў Мінск, раім 

загадзя паклапаціцца пра набыццё білетаў. У адваротным выпадку арганізатары не бяруць на сябе 

адказнасць за вашае своечасовае вяртанне ў Беларусь. 

Вяртацца ў Мінск можна як непасрэдна з Коўна, так і праз Вільню. Раім наступныя рэйсы. 

На аўтобусе наўпрост з Коўна:   

 16.00, прыбыццё ў Мінск у 22.25 

Праз Вільню. Аўтобусы і цягнікі ў Вільню ходзяць кожную гадзіну. Дарога займае прыкладна 

паўтары гадзіны. З Вільні ў Мінск можна дабрацца наступным чынам: 

 

Аўтобусы 
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 15.50, прыбыццё ў Мінск у 20.05 

 18.05, прыбыццё ў Мінск у 22.09 

 

Цягнікі 

 016 Вільня–Мінск, адпраўленне ў 19.10, прыбыццё ў Мінск у 22.27  

Увага! З Вільні ў Мінск ідзе значна большая колькасць цягнікоў. Але паколькі яны з’яўляюцца 

транзітнымі, кошт паездкі ў іх значна вышэйшы. 


