LIETUVOS PERLAI: KERNAVĖ – TRAKAI – UŽUTRAKIS
Programa:
Kernavė. Nuo 2004 m. UNESCO Pasaulio paveldo sąraše yra Kernavės archeologinė vietovė – tai
viena lankomiausių turistinių vietovių. Lietuvio vaizduotėje Kernavė iškyla kaip vienas iš
valstybingumo simbolių – pagoniškos Lietuvos sostinė. Kernavė – Lietuvos TROJA.
Trakai – vienas labiausiai lankomų Rytų Europos miestų. Trakai – nedidukas miestas, suvaidinęs
milžinišką vaidmenį mūsų tautos istorijoje. 14 a. pabaigoje, kai LDK siekė net Juodąją jūrą,
kunigaikštis Vytautas iš Krymo atsivežė totorius ir karaimus ir įkurdino Trakuose. Jie saugojo
Didžiojo kunigaikščio pilį ir buvo ištikimi Vytauto sargybiniai. Šiandien Trakai – Lietuvos
pasididžiavimas.
Užutrakio dvaras – lankytina vieta Trakuose. Užutrakio dvaras yra Trakų istoriniame
nacionaliniame parke, ant Galvės ežero kranto. Užutrakio ansamblis sukurtas Juozapo Tiškevičiaus ir
jo žmonos Jadvygos iniciatyva, kurią 19 – 20 a. sandūroje įgyvendino lenkų architektas Juzefas Husas
bei prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andrė.
Ryte išvykimas į Kernavę. Atvykstame į Lietuvos valstybės pradžią menančią žemę – Kernavę.
Apsilankome Kernavės archeologinės vietovės muziejuje, kur susipažinsite su Kernavės
priešistore -Kernavės praeitimi*.
Pasivaikščiosime po praėjusius amžius saugantį Pajautos slėnį, apžiūrėsime piliakalnius, pajusime
šios vietovės magišką galią. Apžiūrėsime miestelį, kuriame gausu istorinių, architektūrinių
paminklų. Apžiūrėsime išlikusios 14 a. kunigaikščio Vytauto laikų bažnyčios liekanas, dvi koplytėles.
Šalia bažnyčios, ant stataus šlaito įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria vienas gražiausių
Lietuvos vaizdų: piliakalniai, Neries upė.
Iš Kernavės keliaujame į Trakus. Ekskursija “ Trakų senamiestis ir pilys”. Gido lydimi,
pasivaikščiosime Karaimų gatve, pamatysime karaimų namus, kurių 3 langai tradiciškai žvelgia į
gatvę. Šioje gatvėje stovi karaimų maldos namai – Kenesa (Karaimų g. 30). Apžiūrime Trakų Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, Trakų miesto globėjo, Šventojo Jono Nepomuko
koplytstulpį. Užsukame į Salos pilį* Galvės ežero Pilies saloje (ekskursija su pilies gidu). Trakai
garsėja ir karaimų palikimu – tradiciniu maistu – kibinais. Senojoje kibininėje – edukacinė kibinų
gamybos ir degustavimo programa*. Besiklausant istorijų apie Trakų tradicijas, patys
suksite kibinus.
Trakuose, Galvės ežero pakrantėje, puikuojasi Užutrakio dvaras.
Ekskursija po Užutrakio parką ir rūmus*. Ekskursijos metu aplankysime Užutrakio dvaro
sodybos ūkinę dalį bei rūmus. Susipažinsime su dvaro sodybos ir ją įkūrusios grafų Tiškevičių šeimos
istorija. Pasivaikčiosime po parką.

Pabaigai – aplankysime Trakų sakralinę vietą – ANGELŲ KALVĄ, kuri yra netoliese Užutrakio
dvaro. Čia pamatysime žymių mūsų tautodailininkų, kryždirbių darbus: koplytstulpius, stogastulpius
su angelų skulptūromis.
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa – 80- 100 €/ grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Kernavė. Muziejaus lankymas. Bilietas 2 – 1 €, gido paslauga – 15 €/grupei. Trukmė – 1 val.
*Trakai. Salos pilies lankymas 7 – 3.50 €.
*Senoji kibininė – edukacinė programa “Kibinų kelias” ir degustacija – 7 €/žm.
*Užutrakio dvaras. Bilietas – 3 €/žm. Gidas (30 žm.) – po 2.67 € /žm., (45 žm. grupei) – 1,78 €/žm.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius. Galima užsakyti ekskursiją
laivu”Nepažinti Trakai” su kibinų valgymu – 8 €/žm.
Informacija tel.: 869807197, 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

