NAUJI ATRADIMAI ISTORINIUOSE TRAKUOSE
(NEMOKAMAS SALOS PILIES MUZIEJAUS LANKYMAS)
Programa:
Trakai alsuoja ne tik istorija bet ir pramogomis ir kerinčiais gamtos ir
architektūros vaizdais
Ryte 7.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
7,00 -Gegužių gatvė PC Akropolis
7.15 -Tilžės gatvė Katedra
Kelionė Trakų link. Tarp Lentvario ir Trakų yra Varnikų draustinis. Šiame draustinyje yra per
telkšančią pelkę besidriekiantis Varnikų pažintinis takas. Kurio ilgis 4 km Daugiau nei puse
sudaro medinių lentelių takas. Čia pasigėrėti galima daugiau nei 600 skirtingų augalų rūšių iš kurių
net 16 įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą. Pasivaikštome šiuo taku.
Toliau važiuojame link Trakų, užsukame prie Angelų kalvos. Ši kalva vardą gavo neatsitiktinai –
pažvelgus į Galvės ežeryno teritoriją iš paukščių skrydžio, jis panašus į sparnus išskleidusį angelą.
Angelo kūną ir kojas sudaro Galvės, Lukos ir Totoriškių ežerai, išskleistus sparnus Skaisčio ir
Akmenos ežerai, o angelo galva – tai Angelų kalva. Kalvą jau puošia 40 didingų angelų, iš ąžuolo
išdrožtos skulptūros bei koplytstulpiai, siekiantys beveik 6 metrus.
Vos už keleto minučių kelionės nuo Angelų kalvos įsikūręs vienas įspūdingiausių dvarų
Lietuvoje -grafų Tiškevičių šeimos vasaros rezidencija. Šiuo metu dvaras yra Trakų istorinio
Nacionalinio parko direkcijos dalis, jame vyksta įvairūs renginiai Iš atvirais paviljonais karūnuotos
dvaro terasos atsiveria vaizdingas Trakų pilies ir Galvės ežero vaizdas /Aplink dvarą driekiasi
garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduardo Fransua Andre sukurtas parkas .Aplink rūmus
sukurti prancūziški parteriai su karpomomis liepų alėjomis, ornamentiniais gėlynais ir skulptūromis.
Šalia driekiasi romantiškas angliško stiliaus parkas su tvenkiniais, dirbtinėmis uolomis, tilteliais.
Ekskursija po Užutrakio dvarą su vietiniu gidu*
Toliau apvažiuojant ežerus važiuojame į Trakų miesto centrą, Vienas svarbiausių, gausiai turistų
lankomas objektas Trakų pilis. 14-15 amž. vienoje iš daugiau nei 20 Galvės ežero salų įkurdinta
pilis yra itin strategiškai patogioje vietoje. Ją iš visų pusių saugo vanduo. Dabar pilyje veikia
muziejus kuris paskutinį mėnesio sekmadienį lankomas nemokamai. Aplankome pilį .
Kelionės vadovo lydimi pasivaikštome po Trakų senamiestį, užsukame į vieną iš kibininių
paragauti tradicinio karaimo patiekalo – kibinų ***
Paskutinė stotelė -Trakų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo Mažoji bazilika. Tai dvasinis
Trakų centras tiek dydžiu tiek svarba prilygęs patiems Trakų salos pilies rūmams. Ši bažnyčia ne

veltui vadinama bazilika – jos mastas ir istorija išskirtinė -ji nė sykio nebuvo uždaryta ar perėjusi į
kitos konfesijos rankas ir nė karto nebuvo naudota ne pagal paskirtį. Ji mena ilgaamžes Lietuvos
tikėjimo tradicijas .
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 33 €
Į Kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga -ekskursinė programa
*Kelionės organizacija
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE: MOKAMI OBJELTAI, MOKAMOS PASLAUGOS:
*Užutrakio dvaras
*Kibinai -Senoji kibininė
Pastaba. Kaina gali keistis dėl kuro kainų kaitos
INFORMACIJA /REGISTRACIJA: 841399544 ,860197003 – vadybininkė IEVA

Datos:
Datos: 2023 04 30-2023 04 30
Trukme: 14 val.
Kaina: 33 €
Datos: 2023 05 28-2023 05 28
Trukme: 14 val.
Kaina: 33 €
Datos: 2023 06 25-2023 06 25
Trukme: 14 val.
Kaina: 33 €

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

