PO VILNIAUS APYLINKES. NUO ,,KETURIASDEŠIMT
TOTORIŲ“ KAIMO IKI SENŲJŲ TRAKŲ
Programa:
PASIKEITĖ IŠVYKIMO LAIKAS:
9.15 išvykimas iš Šiaulių, PC Akropolis, Gegužių g.
9.30 išvykimas iš Šiaulių, Katedros stotelė, Tilžės g.
9.35 išvykimas iš Ginkūnų, už autobusų stotelės
9.55 išvykimas iš Radviliškio AS
10.20 išvykimas iš Panevėžio Orlen degalinės, Klaipėdos g. 162 D

Mašrutas: „40 totorių kaimas“, Vilniaus rajonas – Trakai (Trakų istorijos muziejaus
nemokamas aplankymas).
Lietuvos totorių ir karaimų istorija neatsiejama nuo didžiojo kunigaikščio Vytauto
vardo. Būtent šis valdovas 14 a. pabaigoje žygio į Krymą metu pakvietė karaimų ir
totorių karius į Lietuvą. Pasakojama, kad pirmosios bendruomenės įsikūrė
Trakuose, o vėliau ir Keturiasdešimt totorių kaime ir kituose Lietuvos
vietose. Kelionės metu susipažindime su šimtmečius saugota, puoselėta karaimų ir
totorių istorija, kultūra, kulinariniu paveldu…
Ryte 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
8.00 val. Gegužių gatvė, PC Akropolis
8.15 val. Tilžės gatvė, Katedra
Atvykę į Trakus, pirmiausia aplankome (nemokamai) Trakų Salos pilies centriniuose
rūmuose įsikūrusį Trakų istorijos muziejų, kurio ekspozicijoje atsispindi Trakų miesto,
pilies ir Trakų žemės istorija. Ekskursija su vietiniu gidu* (gido paslauga grupei 30-20
Eur).
Kelionės vadovo lydimi, pasivaikštome po Trakų senamiestį: Trakų Švč. Mergelės Marijos
apsilankymo bažnyčia, Šv. Jono Nepamuko koplytstulpis, Domininkonų vienuolynas,
Karaimų gatvė, medinė gatvės architektūra, Kenesa…
Karaimų gatvėje yra restoranas ,,Senoji karaimų kibininė”. Kibinas yra tradicinis karaimų

patiekalas. Apsilankome kibininėje ir degustuojame karaimų kibinus su natūraliu vištienos
sultiniu* (kaina 2 kibinai – 4 Eur/asm.; sultinys 1,80Eur/asm.).
Kelionė į Vilniaus kraštą, į 16 km nuo Vilniaus esantį ,,40 totorių kaimą“. Kaimo vardas
anksčiau buvo ,,Turkomanas-kyrk“, reiškiantis keturiasdešimt. Dar viena galima šio kaimo
vardo versija yra Kyklar, reiškianti gausybė, o nuo 1939 m. kaimas – vadinamas
,,keturiasdešimt totorių“
vardu.
Pirmas objektas, lankantis kaime, yra musulmonų mečetė. Tai istorinis ir pagrindinis
kaimo objektas. Jis buvo pastatytas 1558 m. Arcitektūrinis modelis, statant mečetę buvo
pasirinktas iš pranašo Mahometo mečečių Mekoje ir Medinoje… Mūsų laukia ekskursija
ir edukacija totorių bendruomenės namuose su vietiniu gidu*. Aplankysime istorinę
mečetę, pamatysime totorių šimtalapio gamybos procesą kaip jis kepamas… Sužinosime,
kodėl tai yra mėgstamiausias totorių desertas. Ragausime gardžią totorišką kavą su
totoriškais skanėstais. Aišku iš čia namo parsivešite lauktuvių – šimtalapį*.
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 25 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovas-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDEOMOS IŠLAIDOS:
*,,40 totorių kaimas-ekskursija“ + šimtalapio degustacija – 12 Eur/asm.
*Šimtalapis lauktuvėms 600-700 gr. – 13 Eur (užsakoma iš anksto).
*1 Gidas Trakų istorijos muziejuje 30 Eur grupei (20-30 asm.); jei didelė grupė ekskursija
veda 2 gidai – 60 Eur visai grupei.
*Bilietas į Trakų pilį 12 Eur suaugusiems, su nuolaida – 6 Eur (studentams, senjorams, moksleiviams,
neįgaliesiems). PASKUTINĮ MĖNESIO SEKMADIENĮ MUZIEJAUS LANKYMAS YRA NEMOKAMAS!!!

*Senoji kibininė – kibinų degustacija 5.90Eur/asm.
Pastaba.
Lankomų objektų kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: kelionės operatorė-vadybininkė Sigita – 869684064;
841399544.

Datos:
Datos: 2022 09 25-2022 09 25
Trukme: 14 val.
Kaina: 25 €
Datos: 2022 10 30-2022 10 30
Trukme: 14 val.
Kaina: 25 €
Datos: 2022 11 27-2022 11 27
Trukme: 14 val.
Kaina: 25 €

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

