PRAKARTĖLIŲ PARODA IR ĮSPŪDINGOS VILNIAUS
BAŽNYČIOS BEI ŠVENTOVĖS SU KELIONĖS VADOVU
R. JAKUČIU
Programa:
Kelionės vadovas – ekskunigas Ričardas Jakutis
Ryte 7.30 val. išvykimas iš Šiaulių – Tilžės g. stotelė, prie Katedros ir 7.45 val. – PC
Akropolis, Gegužių gatvėje.
Atvykstame į bažnyčių miestą – Vilnių. Pradedam kelionę nuo Vilniaus Jeruzalės –
Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus bažnyčios ir Kristaus Kryžiaus kelio koplyčių, kurios
iki Antrojo pasaulinio karo buvo gausiai lankomos maldininkų. Paskutiniųjų eitynių
1949 m. dalyviai buvo areštuoti, koplyčios išsprogdintos. 1990 m. koplyčios
pradėtos atstatyti. Po to vykstame į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Tai – baroko
šedevras, pastatytas (17 a.), pagal lenkų architekto Jano Zaoro projektą Mykolo
Kazimiero Paco lėšomis. Bažnyčios viduje apie 2 tūkst. stiuko statulų. Vidaus
darbams vadovavo garsus italų skulptorius Pjetras Pertis.o 12 val. lankome Vilniaus
katedrą, jos požemius ir Šv. Kazimiero koplyčią. Katedra – nuostabus architekto
Lauryno Stuokos Gucevičiaus kūrinys. Katedros požemiai – bažnyčiai ir Lietuvos
kunigaikštystei nusipelniusių asmenų laidojimo vieta. Požemiuose aplankysime kriptas,
išvysime seniausią Lietuvoje freską, pastovėsime prie Barboros Radvilaitės karsto.
Ekskursija po požemius veda vietinė gidė. Paslaugos kaina – 12-7 Eur/žm.
(lengvatinis bilietas yra pensininkams, mokytojams, žmonėms su negalia, studentams).
13.30-14.00 val. aplankysime Šv. Onos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblį
– žymiausią gotikos ansamblį Lietuvoje. Šv. Onos bažnyčia pastatyta apie 1500 metus.
Bažnyčią gaubia daugybė legendų. Žymiausia jų pasakoja, jog Napoleonas Bonapartas Šv.
Onos bažnyčią norėjo ant delno nusinešti į Paryžių. Šalia bažnyčios stovi 19 a. pastatyta
varpinė, imituojanti gotikos stilių. Bernardinų bažnyčia pastatyta 16 a. pradžioje.
14.00-15.00 val. lankome Bažnytinio paveldo muziejaus lobyną. Ekskursija su
muziejaus gidu 14.00-15.00 val. Kaina 6-4 Eur/žm. Lankysime įspūdingąją
prakartėlių parodą (01.08 d.), aplankant ir kitas Vilniaus bažnyčias.
15.00-16.00 val. apsilankome Pilies g. Nr. 16 – „ETNO DVARE“ papietaujame (12.95
Eur/asm. – Kompleksiniai pietūs: cepelinai su mėsa, barščiai, tinginys, kava ar
arbata).

Vilniaus panoramoje iš tolo švyti Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo
ir evangelisto bažnyčios varpinės bokštai ir vakarinis fasadas, apsuptas universiteto
pastatų.
Kelionės vadovo lydimi, pasivaikštome po Vilniaus senamiestį: aplankome Šv. Kazimiero
bažnyčią, Aušros vartus ir Šv. Teresės bažnyčią, Šv. Mikalojaus bažnyčią (seniausiapastatyta dar 1387 m.), Šv. Dvasios bažnyčią ir Dievo Gailestingumo koplyčią. Šioje
koplyčioje saugomas Dievo Gailestingumo paveikslas, kurį regėjo Faustina
Kovalska.
2022.01.08 d. ekskursijai visose lankomose Vilniaus bažnyčiose pamatysime Kalėdines prakartėles
bei lankysime parodą Bažnytinio paveldo muziejuje „ŠTAI ŽVAIGŽDĖ. GIMIMO SCENA: NUO
ALPIŲ KALNŲ IKI BALTIJOS JŪROS“. Parodos ašis – įspūdingo dydžio, šimtus figūrėlių
turinčios, dešimtmečiais pildytos ir plėstos bavariškos ir tirolietiškos prakartėlės, skirtos
įvietinti Išganytojo gimimo įvykį, jį perkeliant į žiūrovų tėvynę. Seniausi XIV a. siekiantys meistrų
dirbtuvėse kurti reljefai, paveikslai, prakartėlės ir skulptūros pasižymi simboliniais ikonografiniais
akcentais, profesionalių menininkų ir šiuolaikiniai darbai atskleidžia temos interpretacijų įvairovę.

Apie 19.30 val. išvykstame iš Vilniaus į Šiaulius.
Kelionės kaina – 25 Eur/ asm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu-komfortabiliu autobusu;
*Kelionės organizavimo išlaidos ir kelionės vadovo paslauga (ekskursinė programa).
Papildomos išlaidos, kurios į kainą neįskaičiuotos:
*Arkikatedra-požemiai. Ekskursija ir bažnytinio paveldo muziejaus lobynas 12-7 Eur/ asm.;
*„Etno dvaras“- pietūs. Kaina – 12.95 Eur (užsisakyti „Kelionių centre“, perkant kelionę).
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas gali keistis.
PASTABA. AUTOBUSUOSE IR LANKOMUOSE OBJEKTUOSE BŪTINA DĖVĖTI KAUKES.
Užsirašius į ekskursiją būtinas avansinis apmokėjimas 50%.
Likus vienai dienai iki išvykimo rekomenduojame pasitikslinti išvykimo laiką ir
vietą.
Sumokėti avansai už ekskursijas yra negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai
ekskursija yra atšaukta!
Už ekskursiją sumokėta suma nebegrąžinama likus 7 dienoms iki ekskursijos.
Rekvizitai nurodyti KONTAKTAI skiltyje.
Informacija / registracija: 841399544; 841525059; 869684064 (Sigita).

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

