KAUNAS – RUMŠIŠKĖS, ŽIBINTŲ FESTIVALIS “1000
ŠVIESŲ”
Programa:
Pirmąją Kalėdų dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse pradėjo veikti
(veiks iki 02.20 d.) naujasis žibintų ir šviesos festivalis “1000 šviesų”. Stebuklingas
šviečiančių instaliacijų pasaulis sužavės ir užburs, o prisiminimai šildys tamsiais
žiemos vakarais dar ilgai.
Festivalis “1000 šviesų” – tai 24 specialiai Lietuvai kurtos, šviečiančios kompozicijos, kurias
sudaro daugiau nei 230 pavienių šviesos skulptūrų. Čia Jūsų laukia susitikimai su
stulbinančiais gyvūnais, pasakiškais motyvais, gražiausia šviečiančių gėlių alėja ir lietuvių
kultūros, ir istorijos įkvėptos šviesos skulptūros – snaudžiantis “Kurėnas“, akmenį
besinešantis “Pinčiukas”, palankaus vėjo kryptį rodančios vėtrungės. Šioje atradimų
kupinoje kelionėje bus įdomu visiems ir dideliems, ir mažiems.
Bilietus galima įsigyti renginio vietoje.
Ryte 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių į Kauną. Išvykimo vietos: *8.00 val. Gegužių
gatvė, PC Akropolis ir *8.15 val. Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė į 613 metus skaičiuojantį, antrą Lietuvos miestą, buvusią Laikinąją
Lietuvos sostinę, Europos kultūros sostinę 2022 – šiuolaikinę sostinę! Po 12 metų
pertraukos Europos Kultūros sostinės titulas sugrįžo į Lietuvą -Kaunas ir Kauno
rajonas tapo pagrindine Senojo Žemyno Europos didele scena…
Atvykę į Kauną susipažįstame su šio įstabaus miesto istorijos vingiais, jo grožybėmis
apžvalginėje ekskursijoje po Kauno senamiestį. Apsilankysite istorinėje LR
Prezidentūroje*. Anuomet istorinę LR Prezidentūrą ne kartą buvo vadinta Lietuvos
“baltaisiais rūmais”. Politiniai sprendimai ir administraciniai pokyčiai lėmė, kad būtent šis
pastatas 20 a. 3-4 dešimtmečiais simbolizavo Lietuvos valstybingumą. Apsilankę
Prezidentūroje sužinosime daug įdomių dalykų apie diplomatų, visuomenės bei
kultūros veikėjų vyrų ir moterų aprangos protokolą.
Po to apsilankysime Vytauto Didžiojo Karo muziejuje*, kur išvysime “Lituanicos”
memorialinę ekspoziciją, supažindinančią su lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno atliktu didvyrišku skrydžiu. Pamatysime lakūnų asmeninius daiktus, drabužius,
pinigus, S. Dariaus užrašų knygelę, bilietus į Steigiamąjį Seimą.

Vykstame autobusu į Smėlio g. 5, į restoraną “Senoji Skrynia”*, kur skaniai
papietausite.
Po pietų apsilankome Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kuri tarsi Lietuvos
Jeruzalė. Vos įėjus į Baziliką
pamatysite Lietuvos išeivijos skulptoriaus Vytauto
Kašubos horeljefą – “Prisikėlęs Kristus”, skulptorės Astos Vasiliauskaitės Švč. Mergelės
Marijos ir Jėzaus Kristaus skulptūras. Pasigrožėsime Rimvydo Mulevičiaus sukurtais
vitražais ir dailininko Juozo Vosyliaus nutapytomis Kryžiaus kelio stotimis.
Pakilsime į terasą, kurioje yra kukli koplyčia skirta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei.
Nuo terasos atsiveria nuostabi Kauno ir apylinkių panorama. (Kylant liftu į terasą kaina –
2.50 Eur/asm., lipant laiptais 1.50-0,50 Eur/asm., grupei liftu bilietas 2 Eur/asm. ir
laiptais 1 Eur/asm.).
Vakarop iškeliaujame į Rumšiškes į žibintų festivalį “1000 šviesų” ir apie 21 val iš
Rumšiškių išvykstame į namus.
KELIONĖS KAINA 24 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei-komfortabilus autobusas;
*Kelionėsvadovo-gido paslauga;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS (LANKOMI MOKAMI OBJEKTAI, PASLAUGOS,
PAVALGYMAS):
*Istorinė LR Prezidentūra. Bilietas 5 Eur; gidas grupei 10 Eur (iki 25 asmenų);
*Karo muziejus. Bilietas suaugusiems 4 Eur; moksleiviams 2 Eur; gidas grupei 10 Eur (iki 30
asmenų)
*Prisikėlimo bazilika, pasikėlimas į terasą 2-2,50-1.50-1 Eur/asm.
*Restoranas “Senoji skrynia” dienos pietūs – 10 Eur (šalti užkandžiai, karštas patiekalas,
desertas, stalo vanduo ir kava).
*Rumšiškės. Bilietas į festivalį – 10.25 Eur/asm. (šeimos bilietas – 2 suaugę+2vaikai); 10.90
senjorams, studentams, neįgaliesiems; 15.50 įprastinis bilietas; vaikai iki 6 metų (imtinai)
įleidžiami nemokamai.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis
kelionės vadovas muziejuose ekskursijų neveda.
Informacija ir registracija: 841399544; 869684064 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

