KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ KELIAS:
DUBINGIAI–KĖDAINIAI
Programa:
Radvilos – labai turtinga ir įtakinga lietuvių kilmės didikų giminė. Jos valdos buvo
milžiniškos: driekėsi nuo Baltijos jūros iki Juodosios, nuo Lietuvos iki Ukrainos.
Radvilos iškilo 16 a. pradžioje ir LDK politiniame bei kultūriniame gyvenime vyravo iki 17
a. antros pusės. O ir vėliau, iki 18 a. pabaigos, jos įnašas į Lietuvos ir Lenkijos politiką bei
kultūrą tebebuvo svarbus.
Radvilų giminė garsi karaliene Barbora, kardinolu Jurgiu Radvila, pasižymėjusiais
karvedžiais, politikais, diplomatais, ministrais. Iš giminės iškilo 1 karalienė, 1 kardinolas,
37 vaivados, 22 ministrai, 3 vyskupai ir daugybė kitų žemesnių pareigūnų.
Radvilos – vieninteliai ATR buvo tituluojami Šventosios Romos imperijos kunigaikščiais. Šis
titulas buvo tarptautinis. Tokio neturėjo jokia kita giminė Lietuvoje ir Lenkijoje.
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė į Dubingius (200 km) Molėtų rajone – Radvilų giminės
tėvoniją, esančią prie ilgiausio Lietuvos ežero –Asvėjos. Čia, ežero saloje, dabar jau siaura
sąsmauka sujungtoje su krantu, stūkso įspūdinga, ąžuolais apaugusi kalva, vietos gyventojų
vadinama Pilimi. Tai – Dubingių pilis, priklausiusi Vilniaus gynybinei sistemai, minima nuo 14
a. Valdant Vytautui, Dubingiai tapo svarbia Lietuvos vietove, pastatyta bažnyčia. 16 a.
pradžioje Dubingius perima didikų Radvilų giminė. 16 a. viduryje Mikalojus Radvila Rudasis
Dubingių katalikų bažnyčią perdavė evangelikams reformatoriams. Jonušas Radvila (apie 1620 m.)
piliavietėje pastatė naują reformatorių bažnyčią. Šios bažnyčios rūsyje įrengtame mauzoliejuje buvo
palaidoti žymiausi Radvilų giminės žmones …
Dubingiuose aplankome Asvėjos regioninio parko lankytojų centą (nemokamas lankymas).
Vietinio gido lydimi*, pasivaikščiosime po Dubingius, susipažinsime su miestelyje turimu turtu,
istorijos ir laiko palikimu. Sužinosite, kaip miestelis kūrėsi, augo ir gyveno. Eisime ten, kur vaikščiojo
kunigaikščiai Radvilos, Vytautas Didysis ir kiti didikai ir prezidentai. Dubingių istorija kalbės jų
lūpomis.
Savo rezidenciją Radvilos turėjo ir Kėdainiuose. Kelionė į Kėdainius (110 km). Radvilų mieste
– Kėdainiuose stebinanti kultūrinio paveldo įvairovė. Jaukiame Kėdainių senamiestyje gausu šios
kilmingos šeimos istorinių ženklų. Valdant Radviloms, Kėdainiai buvo kultūrinis ir religinis
protestantizmo centras (veikė kelios bažnyčios, gimnazija, spaustuvė).
Ekskursija po Kėdainių senamiestį* su vietiniu gidu: Didžiosios Rinkos aikštė (16 a.) su rotuše
ir skulptoriaus Algirdo Boso sukurta skulptūra “Skrynia”, skirta kunigaikščiams Radviloms

atminti. Pamatome gotikos stiliaus Šv. Jurgio bažnyčią (1460 m.). Gido lydimi, nukeliausime į
Evangelikų reformatų bažnyčią. Jos kriptoje* įrengtas Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus,
kur saugomi 6 unikalūs 17 a. nacionalinės reikšmės dailės ir istorijos paminklai-kunigaikščio
Kristupo Perkūno, Jonušo, Mikolajaus, Jurgio, Stepono ir Elžbietos Radvilų sarkofagai. Toliau – senoji
Rinkos aikštė, kurią puošia Sinagogų kompleksas, kiek toliau – istorinė 17 a. Šviesioji gimnazija.
Išvykstame iš Kėdainių į Šiaulius.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 Eur / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Dubingiai, ekskursija – 4 Eur /žm.;
*Kedainiai, ekskursija – gido paslauga – 0.70 Eur /žm.;
*Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus – 1 Eur /žm.
Pastaba. Kelionės programa lydinčio kelionės vadovo gali būti pakoreguota.
INFORMACIJA tel.: 841399544, 8698071987, 861846466 – Jovita,Virginija

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

