SENOSIOS SOSTINĖS: KERNAVĖ – TRAKAI
Programa:
Visi žino, kad šiandieninė Lietuvos sostinė yra Vilnius. Tačiau istorijos vingiuose Lietuvos
sostinėmis buvo tituluojami ir kiti miestai, kai kurie perdaug nenutolę nuo dabartinės
sostinės. Besidomintieji istorija galėtų išvardinti mažiausiai 5 senąsias Lietuvos sostines –
Voruta, Naugardukas, Kernavė, Trakai, Vilnius..
Kelionę į senąsias sostines pradedame ryte. Keliaujame į Kernavę, Širvintų rajone, dešiniajame
Neries krante. Kernavės užuomazgomis galima laikyti 1040 metus, kai kunigaikštis Kernius įkūrė
I sostinę ir sugalvojo valstybei Lietuvos vardą. Bet rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta
1279 m. eiliuotoje Livonijos kronikoje. 13-14 a. Kernavė buvo reikšmingiausias Lietuvos
valstybės politinis ir ekonominis centras. Valdovų rezidencija Kernavėje buvo iki 1321 m.
Kernavė suklestėjo Traidenio ir Vytenio valdymo laikais, turėjo viduramžių miesto bruožų. Kokia
šiandien senoji sostinė? Atvykus į Kernavę prieš akis atsivers penkių piliakalnių kompleksas.
Niekur kitur tokio piliakalnių komplekso nerasite. Pripažįstant išskirtinę, pasaulinę vertę, 2004 m.
Kernavė buvo įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Ekskursija “Kernavės istorijos”, kurios metu pasivaikščiosime po praėjusių amžių saugantį
Pajautos slėnį, apžiūrėsime piliakalnius, pajusime šios vietovės magišką galią. Apžiūrėsime
Kernavės miestelį, kuris garsėja istorinių architektūrinių paminklų gausa. Pamatysime išlikusią 14
a. kunigaikščio Vytauto laikų bažnyčios liekanas, dvi koplytėles. Šalia bažnyčios ant stataus šlaito,
įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria vienas gražiausių Lietuvs vaizdų – piliakalniai ir
vingiuojanti Nėris. Apsilankysime Archeologijos ir istorijos muziejuje*, kur susipažinsime su
didinga Kernavės istorija. (Bilieto kaina 2-1 Eur, gido paslauga – 15 Eur/grupei). Kernavėje
galima aplankyti buvusio šiauliečio Hendriko Orakausko skulptūros studiją – galeriją “Šulinys”
– Edukacija, skulptoriaus H. Orakausko vedamos ekskursijos po galeriją ir dirbtuves
(trukmė 1 val.), kaina – 2 Eur/žm. Mokiniams galima užsakyti specialią programą “Skulptūros
gyvai”, kur bus pasivažinėjimas karieta, šaudymas iš patrankos ir kt. Kaina – 2 Eur/žm.
Antra Lietuvos sostinė – Trakai. Pasak legendos, Senuosius Trakus (4 km nuo Trakų) 1316 m.
įkūrė Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas, šį postą užėmęs po Vytauto mirties. Kunigaikštis
Gediminas čia pastatė pilį, įkūrė miestą, kurį pavadino Senaisiais Trakais. Tuo metu ryžtingasis
valdovas Lietuvos sostinę iš Kernavės perkelė į Senuosius Trakus, kurie vadinti tiesiog Trakai. Apie
7 metus iki 1323 metų ši vietovė buvo Lietuvos sostinė, kol šio titulo neperėmė Vilnius. Vilniui
tapus sostine Trakai liko Trakų kunigaikštystės ir Žemaitijos seniūnijos sostine, kuriuose ėmė
reziduoti Lietuvos submonarchai. Trakus Gediminas padovanojo savo sūnui Kęstučiui, kuris pastatė
naująją pilį ir čia iš Senųjų Trakų perkėlė savo rezidenciją. Trakai garsūs dar ir tuo, kad 14 a. pab.
Trakuose apsigyveno karaimai. Karaimus į Lietuvą iš Krymo 1392-1397 m. atvežė Vytautas Didysis.
Atvykstame į Trakus. Trakuose ekskursija laivu po Galvės ežerą “Nepažinti Trakai”*.
Ekskursijos metu pavalgome kibinų – karaimiško kulinarinio paveldo patiekalą. Kaina – 7 Eur/žm.

Trakuose aplankome Trakų pilį – istorijos muziejų*. Laisvas laikas Trakuose.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina apie – dėl kainos teirautis agentūroje! Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo
vietos, žmonių skaičiaus grupėje.
Kelionės vadovo paslauga grupei – 80-100 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės organizavimas;
Papildomos išlaidos, pasirinkti lankymui mokami objektai, paslaugos:
*Kernavė. Muziejus. Bilietas 2-1 Eur/žm. Gido paslauga – 15 Eur/grupei;
*Kernavė. Skulptoriaus Hendriko Orakausko skulptūros studija – galerija “Šulinys”. Ekskursija
“Skulptūros gyvai” – 2 Eur/žm;
*Trakai. Ekskursija laivu + kibinai, sultinys – 7 Eur/žm;
*Trakai. Istorijos muziejus. Bilietas – 6-3 Eur/žm. Gido paslauga – 9 Eur/grupei.
Pastaba. Kelionės programa užsakovui pageidaujant taisoma, koreguojama. Lydintis kelionės
vadovas ekskursijų muziejuose, mokamuose objektuose neveda. Objektų skaičių galima keisti.
Informacija/Užsakymas: 8 41399544, 8 698 07197 – Jovita, 8 618 46466 – 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

