DIDVYRIŠKO VYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO
TAKAIS…
Programa:
Trukmė – 10 d.9 n.
KELIONĖS MARŠRUTAS: PSKOVAS – PETROZAVODSKAS – KIŽAI – VALAAM – SOLOVKŲ
SALOS – SANKT PETERBURGAS
Solovkai – tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla. Tykus, mažai
kam žinomas ortodoksų vienuolynas tvirtai pastatytas tolimose Solovecko salose prie
Baltosios jūros, 1925 m. bolševikų buvo paverstas milžinišku kalėjimu. Ištisos masės
deportuotųjų nuolat papildydavo likviduotų žmonių vietas. Nežmoniškai sunkus darbas,
žiaurus klimatas, badas, ligos, kankinimai naikinte naikindavo žmones.
1 diena. Anksti ryte pradedame kelionę į Šiaurės Rusijos vienuolynus, į buvusias tremties vietas. Iš
Šiaulių keliaujame į Pskovą (412 km). Kelionė per Latviją, Rusiją. Pskove apsilankome 15 a.
Pskovo Pečioros vienuolyne*. Tai – įspūdingas vienuolių atsiskyrėlių vienuolynas, vėliau paverstas
tvirtove. Galimybei esant, aplankome požemines kriptas ir koplyčias. Lankome Izborsko tvirtovę*,
centrinę miesto dalį su gausybe cerkvių, Večes aikšte, Kremliumi su Šv. Trejybės soboru, slavų
gyvojo vandens šaltinius. Nakvynė viešbutyje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė per Rusiją – į Kareliją, Karelijos sostinę Petrozavodską
(700 km). Vakare atvykstame į Petrozavodską. Nakvynė viešbutyje.

3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Petrozavodską su vietiniu gidu. Apžiūrime
paminklą Petrui I, Aleksandro Nevskio soborą. Pasivaikštome promenada.
Ekskursija greitaeigiu laivu “Kometa” po Onegos ežerą. Aplankome Kižų salą – unikalų
šiaurinės medinės architektūros draustinį*. Ekskursijos metu, vietinio gido lydimi, aplankome
etnografines sodybas, 13 a. pradžios medinę Atsimainymo cerkvę su 22 kupolais, su tradiciniais
ikonostazais. Medinės koplyčios, Amatininkų dirbtuvėlės, suvenyrų parduotuvės.
Grįžtame į Petrozovodską. Vakare – etnografinė kareliška vakarienė.
Nakvynė viešbutyje.

4 diena. Anksti ryte autobusu išvykstame į Sortavelą (250 km). Pakeliui – pusryčiai. Aplankome
memorialinį kompleksą “Liūdesio Kryžius “ (Krest Skorbi), pastatytas 2000 m. Memorialinis
kompleksas skirtas Sovietų – Suomių karo (1939 – 1940 m.) aukoms atminti. Atvažiuojame į
Sortavela – prieplauką prie Ladogos ežero. Šis miestas turi 3 gimimo datas, 3 pavadinimus,
skirtingu laiku priklausė 3 valstybėms, vadinamas “Europinės architektūros enciklopedija.
Greituoju laivu “Meteor” plaukiame 45 minutes iki Valaam salos, kuri yra didžiausia ir
nuostabiausia Ladogos ežero sala. Saloje buvo įkurtas Šv.Valaamo vienuolynas. Aplankome
Atsimainymo vienuolyną, soborą, Prisikėlimo ir Gefsimano skitus (vieta, kur gyvena
atsiskyrėliai).
Pavalgome vienuolyne (pasninko pietūs).
Grįžtame į Peterozavodską (250 km).
Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.

5 diena. Pusryčiai. Su daiktais išvykstame į Kemę (430km). Keme miestas Rusijoje, Šiaurės Rytų
Karelijoje – prie Baltosios jūros. Pakeliui aplankome didžiausią Europoje lyguminį Kivač krioklį.
Apžiūrime dendroparką – garsiojo Karelijos beržo alėjas.
Atvykstame į Kemę. Apsigyvename turistiniame komplekse “Pričal”. Vakarienė ir nakvynė
viešbutyje.

6 diena. Pusryčiai. Vykstame į uostą. Komfortabiliu jūriniu 3-jų denių laivu “Sapfir” Baltąja
jūra plaukiame į Solovkų salas. Solovkų salynas – tai 6 didelės salos ir daugiau nei 70 mažų
salelių. Solovkų arba Didžioji Solovkų sala – didžiausia sala Baltojoje jūroje (246 kv. km).
Apsigyvename viešbutyje ir išvykstame (trukmė – 12 val.) į antrą pagal dydį Solovkų salyno
Anzer salą ( 47 kv. km.), kur 1930 m. ir buvo atvežta kunigų grupė (T. Matulionis). Anzer saloje
susipažinsime su Trejybės vienuolynu (17 a.), Trejybės bažnyčia (1880 – 1884), Golgota –
Nukryžiavimas Skete. Grįžtame į Solovkų didžiąją salą. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.
7 diena. Pusryčiai. Pažintis su 15 a. Solovkų vienuolynu, buvusiu kalėjimu ir skausminga tremties
istorija nuo Ivano IV iki Stalino laikų… Šešių metrų storio sienomis apjuostas vienuolynas, virtęs
nepaimama tvirtove, vėliau kalėjimu ir vėl iš naujo vienuolynu.
Ekskursija su vietiniu gidu ”Solovkų vienuolyno Istorija ir architektūra”. Aplankome
ekspoziciją “Solovkų vienuolyno šventieji” ir “Istorija ypatingos paskirties – Solovkų
kalėjimas 1923-1939 m.” (Trukmė – apie 3,5 val.)*. Laisvas laikas. Apsilankome ant Sakyrnaya
kalvos, ant kurios įvyko I apsireiškimas šventam Savatijui , o 19 a. vienuoliai pastatė Atsimainymo
koplyčią – aukščiausią Baltojoje jūroje švyturį. Stalino laikais tai buvo mirties nuosprendžių vykdymo
vieta, o kankinių atminimui pastatytas didelis kryžius. Saloje yra Gulago muziejus*. Grįžtame į
Kemę. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.

8 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė į Sankt Peterburą (825 km). Nakvynė viešbutyje Sankt
Peterburge.

9 diena. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po vieną gražiausių Pasaulio miestų prie Nevos
upės – Sankt Peterburgą: Nevskio prospektas ir Nevos krantinė, Žiemos rūmai ir rūmų aikštė,
Isakijaus soboras, Petro I paminklas, Kraujo gelbėtojo šventykla – viena gražiausių Rusijos šventovių,
Peterhofas – imperatoriškų pastatų, sodų, parkų ir fontanų ansamblis*. Laisvas laikas paplaukioti
laiveliais Nevos upe, Nevos kabalais, naktį galima stebėti pakeltus tiltus. Nakvynė viešbutyje
Sankt Peterburge.
10 diena. Ankstyvi pusryčiai. Kelionė į Lietuvą per Narvą – Tartu. Vėlai vakare sugrįžtame į
Šiaulius.

KELIONĖS KAINA – 827 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Lydintis kelionės vadovas, ekskursinė programa;
* 9 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
*Kelionės organizavimas.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
*Viza į Rusija – 75 Eur/žm.;
*Sveikatos draudimas kelionei (kaina priklauso nuo keliautojo amžiaus);
*Laivų bilietai;
*Vakarienės (jeigu pageidautumėte );
*Lankomi mokami objektai , paslaugos, pažymėtos ženklu* – apie 75 Eur.
Kelionė organizuojama pagal užsakymą. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama.
Informacija dėl kelionės teikiama tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, Virginija. Dėl
vizų ir sveikatos draudimo tel.: 841399544 – Pranė.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

