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Karaliaučius „Donelaičio žemės įkvėpimas…“ 

 

Gegužės 17 d. 

06.00 val. – išvykimas iš Vilniaus 

8.30- 11 val. – LR ir RF Kybartų ir Černyševskoje (Eitkūnai) PKP sienų kirtimas 

11.10 val. – lydinčio pasitikimas Nesterove (Stalupėnuose) 

11.30- kelionė į Tolminkiemį (Čistyje Prudy)  

12.00-13.00 val. –Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemyje 

apsilankymas. Gėlių padėjimas prie K. Donelaičio kapo kriptoje. 

13.00- 14.00 val. – kelionė į Gumbinę (Gusevą) Olchovatką (Valtarkiemį). Valtarkiemyje 

trumpas sustojimas prie bažnyčios liekanų, kur kunigavo lietuvių kultūros ir dvasinio 

gyvenimo švietėjai Merkelis Švoba, Jokūbas Perkūnas, Pilipas Ruigys, Jonas Jordanas. 

14.00 -15.00 val. – stebėjimas vokiečių dailininko Otto Haicherto freskos Gusevo žemės ūkio 

kolegijoje (Fridrichschule) „Karaliaus Fridricho Vilhelmo I susitikimas su kolonistais iš 

Zalcburgo Rytų Prūsijoje“. 

15.00-16.00 val. – pietūs Gusevo miesto Aelytos restorane 

16.00 – 16.30 val. - apsilankymas Kristijono Donelaičio gimtinės Lazdynėliuose. Gėlių 

padėjimas prie K. Donelaičio paminklinio akmens. 

16.30 – 17.10 val.– kelionė į Nemaną (Ragainę) 

17.10 – 17.30 val. – sustojimas Ragainėje  prie tos vietos, kur buvo kunigavęs Martynas 

Mažvidas 

17.30 – kelionė į Sovetską (Tilžę) 

18.00-18.20 val. – sustojimas Tilžėje prie Vydūno namo 

18.20- kelionė į Svetlogorską (Raušius) 

20.30 val. - apgyvendinimas viešbutyje  

 

Gegužės 18 d. 

8.00 val.- pusryčiai viešbutyje 

9.00- 11.00 val. –pasivaikščiojimas  po Svetlogorską (Raušius) ir jūros krantinę-promenadą. 

11.00 – išvykimas į Karaliaučių 

11. 40 – 12.40 val.- apžvalginė ekskursija po Kaliningradą  ( Karalių vartai;Gintaro muziejus 

( bokštas Dona); Liudviko Rėzos paminklas, gėlių padėjimas; Knypavos sala ir Karaliaučiaus 

katedra; žvejų kaimas. 

13.00-14.00 val. – Katedros ir Imanuelio Kanto muziejaus lankymas 

14.00 -14.40 val. – vargonų  mini koncertas Katedroje 

15.00 – 16.00 val. – pietūs restorane “Metropolis” 

16.00-18.00 val. -  laisvas laikas Karaliaučuje 

18.00 val. – išvykimas į Lietuvą 

 

Kaina 260 Lt/asm + 80 lt. dokumentų ruošimas. 

 

Į kainą įskaičiuota: 
• kelionė patogiu autobusu; 

• 1 nakvynė turistinės klasės viešbučiuose su pusryčiais; 

• grupės vadovo - gido paslaugos, 

• ekskursinė programa. 

 

Jūsų dėmesiui: 
• Viza neįskaičiuota 

• Maitinimas: pietūs Gumbinėje – 240 rub., Karaliaučiuje – 350-500 rub 



Kareivių g. 19-151, LT - 09133 Vilnius  
Tel.:  (8 5) 2627887,  (8 5) 2613050 

                                                                                                                                                                   Faks.:  (8 5) 
2622476 

el.paštas: info@ditma.lt 
 www.ditma.lt 

• Muziejų lankymas: Tolminkiemyje – 40 rub., freska -40 rub, katedros muziejus- 90 rub; 

Įsruties pilis - 40 rub. 

• Jūrų muziejus – 180 rub 

• objektų lankymo tvarka ir bilietų kainos gali keistis. 

 

REIKALINGI DOKUMENTAI: 
LR piliečio PASAS. Jo galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. po kelionės 

pabaigos. 


