KALĖDINIS Vilnius. Nemokamų muziejų sekmadienis
Programa:
Data 2021.11.28 d.
Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų
nuolatines ekspozicijas. Lankantis muziejuose galimybių pasas nėra būtinas, tačiau
reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.
Kelionės vadovė istorikė-gidė Laima Jonaitienė
06.45 val. išvykimas iš Šiaulių: Gegužių gatvė, PC Akropolis ir 7.00 val. Tilžės gatvė
Katedra .Kelionė į Vilnių.
Apie 10 val. atvykstame į sostinę Vilnių, kuri jau gyvena Kalėdų dvasia, kur jau įžiebta
Kalėdinė eglė. Sustojame prie Arkikatedros. Iš vidinio Senojo arsenalo kiemo keliančiu
keltuvu* pasikeliame į Gedimino kalną. Nuo kalno atsiveria nuostabiausios Vilniaus
panoramos. Lankome Gedimino bokštą, kur susipažinsime su Vilniaus kaip politinio LDK
centro istorija. Nusileidę nuo Gedimino kalno pasigrožime mūsų grožio karaliene –
Vilniaus Kalėdų egle, kuri savo grožiu garsi visame pasaulyje.
12.00-13.30 val. apsilankome LDK valdovų rūmuose-apžvalginė ekskursija su
muziejaus gidu (20 Eur grupei) po rūmus. Ekskursijos metu pasivaikščiosime po įspūdingą
archeologinį rezervatą, kurį gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas. Apžiūrime išlikusius
autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus radinius. Pasivaikščiosime po rūmų menes,
apartamentus…
Kelionės vadovo lydimi pasivaikščiosime šventinio Vilniaus gatvelėmis.
Pasimėgausime Kalėdinio Vilniaus grožiu. Susipažįstame su ištaigingais Prezidento
rūmais, Vilniaus universiteto-seniausio universiteto Rytų Europoje rūmų ansambliu, Šv. Jonų
bažnyčia, varpine, Alumnato kiemeliu – vienu gražiausių Vilniaus senamiesčio kiemeliu,
kuris alsuoja tikra itališka dvasia. Šis 1622 m., statytas itališko renesanso architektūros
pastatas yra buvęs alumnatas-kunigų seminarijos bendrabutis. Aplankoma Rotušės aikštę
miesto gyvenimo širdį ir Aušros vartus.
Laisvas laikas, savarankiškas apsilankymas muziejuose: Vilniaus paveikslų
galerijoje (Didžioji gatvė 4), įsikūrusioje puošniuose grafų Chodkevičių rūmuose (čia
susipažinsite su Lietuvos dailės raida nuo 16 a. iki 19 a.). Nacionalinės dailės galerijos
(Konstitucijos prospektas 22) galėsite susipažinti su nuolatine ekspozicija ir veikiančiomis
parodomis. Užeinančių laukia ir “Signatarų namai”(Pilies gatvė 26), kur 1918 m. vasario

16 buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Aktas.
Prieš išvykstant iš Vilniaus turėsite galimybę apsilankyti KALĖDŲ MIESTELYJE Katedros
aikštėje, kuriame rasite kalėdinių skanumynų , suvenyrų. Pajusite Kalėdų dvasią ragaudami
meduolius ir karštą šokoladą, užuosite skrudintų migdolų kvapą. Įsigysite tradicinių
amatininkų dirbinių, žvakių, Kalėdų vainikų. Kalėdos be suvenyro iš Vilniaus Kalėdų
miestelio – tai netikros Kalėdos.
Kelionės kaina – 22 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*transportas;
*Kelionės vadovas-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija;
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Keltuvas į Gedimino kalną 2-1 Eur;
*LDK valdovų rūmai. Bilietas- nemokamai. Muziejaus gidas 20 Eur grupei;
*Asmeninės išlaidos suvenyrams, pavalgymui.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544; 869807197 vadybininkė-kelionės
operatorė 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

