,,VILNIUS SEKMADIENĮ: NEMOKAMI MUZIEJAI IR
PARODA ADVENTUR“ KELIAUKIME VĖL! SU
SAULIUMI STASIŪNU
Programa:
Maršrutas: Šiauliai – Vilnius – Gedimino pilies bokštas – Valdovų rūmai – Pilies
gatvė – LITEXPO paroda „ADVENTUR“ – Šiauliai.
Paskutinį mėnesio sekmadienį visi Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai ir
galerijos lankytojams atveria duris nemokamai! Tad neverta svarstyti – ar įdomu ir
verta ten apsilankyti – tiesiog keliaujame ir plečiame savo akiratį ir SUTAUPOME
!!!
Išvykimas iš Šiaulių: 8.00 val. Katedros stotelė, Tilžės g. ir 8.15 val. PC Akropolis, Gegužių g.

Ekskursiją pradedame nuo Gedimino pilies bokšto aplankymo* (bilietas nemokamai.
Gido paslauga mokama grupei). Nuo Gedimino kalno žvelgti į Vilnių – įspūdinga, bet dar
įspūdingiau tai padaryti atsidūrus Gedimino pilies bokšte, iš kur atsiveria pilna miesto
panorama. Tiesa, prieš tai būtina pamatyti bokšte įkurdintą ekspoziciją,
supažindinančią su Vilniaus, kaip politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
centro, istorija. Čia rasite nuo XIV–XV amžiaus kryžiuočių antpuolių išlikusius
sviedinius, kunigaikščio Gedimino 1322–1323 m. popiežiui Jonui XXII ir Europos
pirkliams rašytus laiškus, Baltijos keliui skirtą instaliaciją, leisiančią pačiam
pasijusti Baltijos kelio dalyviu ir kitus įdomius dalykus.
Žvelgiant iš Gedimino pilies bokšto, tiesiai mums po kojomis – Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai* (Bilietas – nemokamai, gido paslauga grupei
mokama). Jie buvo atkurti 2009 m., po dvidešimt metų trukusių išsamių
archeologinių ir istorinių tyrinėjimų. Čia kaupiamas, tiriamas ir pristatomas
Lietuvos valstybės ir jos valdovų istorijos bei kultūros paveldas, archeologijos
rinkiniai, Europos dailės kūriniai nuo gotikos iki baroko, vertinga lituanistinė
medžiaga. Paskutinį mėnesio sekmadienį galime aplankyti keturis muziejaus maršrutus ir
kiekvieną kartą rasime vis naujų eksponatų, pristatančių mūsų istoriją. Atkurtuose valdovų
reprezentaciniuose interjeruose sužinosime ir apie naujausius istorikų atradimus, ginkluotę,
dvaro kasdienybę ir net muzikinę kultūrą. Visko tiek daug, kad visame kame susigaudyti
mums padės atestuotas Valdovų rūmų gidas*.
Aplankius Aukštutinės ir Žemutinės pilių įžymybes, nuoseklu ir labai malonu kartu su gidu

pasivaikščioti bene seniausia sostinės gatve – Pilies gatve. Daugelis čia, esančių
namų yra istoriškai ir meniškai reikšmingi. Pasigėrėsime kapitulos namu,
Zavadskio knygynu, vyskupo rezidencija, medicinos kolegija, „Naručio“ viešbučiu ir
Štralio namu, o kur dar šių namų kiemai ir čia gyvenusių žmonių istorijos...
Pietų ir tolesnių nuotykių vyksime į LITEXPO parodų rūmus*. Norintieji galės likti
senamiestyje ir nemokamai apsilankyti Istorijų namuose, K. Varnelio muziejuje,
Nacionalinėje dailės galerijoje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Radvilų
rūmuose, Vilniaus paveikslų galerijoje ir kitur.
„ADVENTUR“ – tarptautinė turizmo paroda, kurios didysis šūkis „Keliaukime kitaip,
keliaukime įdomiai, keliaukime saugiai, keliaukime vėl!“. Parodoje daug dėmesio
skiriama per pandemijos metus suklestėjusiam vietos turizmui, Lietuvos miestų
ekspozicijoms, pažintinėms ir edukacinėms kelionėms, apgyvendinimo, SPA paslaugų ir
pramogų tiekėjams, o taip pat lietuviškų produktų, suvenyrų kūrėjams bei meno dirbtuvėms.
Susipažinsime su kulinarinio turizmo atstovais. Taip pat mūsų lauks erdvės, kuriose bus
galima įsigyti turizmui, keliavimui ir aktyviam laisvalaikiui reikalingos įrangos. Parodoje
bus dalijamasi keliavimo ir kelionių patirtimis, kviečiama į diskusijas ir pokalbius
su žinomais keliautojais, kuriems kelionės yra tapusios gyvenimo būdu. Taip pat
bus galimybė stebėti parodos tradicija tapusio Geografijos žinių konkurso
tiesioginę transliaciją – šiais metais konkurso dalyviai varžysis virtualioje erdvėje.
Vakare besibaigianti paroda išlydės mus į kelią namų link.
Kelionės trukmė – 14 val.
Kelionės kaina – 25 Eur
Į kelionės kaina įskaičiuota:
Transportas kelionei,
Kelionės vadovo – gido paslauga,
Ekskursijos organizacinės išlaidos.
Papildomos išlaidos pagal pageidavimą:
Gidas Gedimino pilies bolšte – (tikslinama),
Gido paslauga Valdovų rūmuose – 50 Eur grupei,
Bilietas į parodą „ADVENTUR“ – 4 Eur, su nuolaida moksleiviams, studentams,
senjorams ir neįgaliesiems – 3 Eur.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA TEL: 869684064; 841399544; 841525059 –
vadybininkė Sigita.

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

