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Spacer dominikański…

Zaparkuj samochód lub rower na dużym parkingu za kościołem. Stąd
zaczniesz swoją wędrówkę, podczas której będziesz rozwiązywać
ciekawe zagadki. Czas na wykonanie zadania 90 minut. Po odgadnięciu
wszystkich zagadek literki odpowiadające poszczególnym cyferkom
przenieś do ostatniej tabeli questu by otrzymać hasło główne Twojej
wyprawy. Z tym hasłem udaj się w wyznaczone miejsce po pieczątkę do
Paszportu Wędrowca lub nagrodę.
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Ten kościół, który widzisz już, jest bazyliką zwany.
Kiedyś diecezja była tu i klasztor z seminarium.
Do dziś z budowli kilka wież dostojnie strzela w niebo.
A kiedy ile wież jest wiesz to w kratki wpisz kolego.
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Tej świętej imię ma sam plac, imienia jej kaplica.
A ty budynek teraz znajdź co plac ten już zamyka.
Dziś w tym budynku urząd jest co najważniejszy w mieście.
Jak ta budowla zwała się lat temu sto lub dwieście?
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Zagadkę jeszcze jedną tu masz na sejneńskich drogach:
Wpisz miejsce, gdzie żydowski lud wychwalał Pana Boga.
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Lecz to nie koniec, jeszcze nie
w tym mieście zadań Twoich
Zgadnij w powrotnej drodze swej
kto na pomniku stoi.
Ważny to człowiek był dla Sejn,
czczony nie tylko w mieście
Napisz jak Baranowski się
nazywał po litewsku:
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Klasztorne wieże kiedy już zsumujesz i kościelne.
W kierunku rynku dalej rusz i w pierwszą skręć na lewo.
Dowiedzie Cię ulica ta do mostu co nad wodą.
Rzeczułka ludzkie imię ma, więc wpisz je tu pod spodem.
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Na moście zawróć, potem idź do placu tą ulicą.
Gdy dojdziesz, imię świętej wpisz, co stoi na kaplicy.

Tu odbierzesz pieczątkę lub nagrodę:
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Centrum Informacji Turystycznej

Z myszką i mniszką wiąże się hasło finałowe
Nie musisz go zgadywać lecz literki wpisz gotowe.
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ul. W. Polskiego 60 B
czynne: cały rok 8.00-16.00 pn-pt

Suwalszczyzna - Mazury
Sieciowy produkt turystyczny

sezonowo: punkt IT przy Bazylice
V-IX 8.00-20.00 pn-so, niedziela 10.00-16.00

Twoje hasło to
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