
 

 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “FORTŪNA TRAVEL” 

Įm. kodas: 125315777, Žygimantų g. 14, LT-01102 Vilnius Tel. (8 5) 268 59 66. Faksas (8 5) 268 59 67; 

el.paštas: info@ft.lt; www.ft.lt; www.anc.lt 

 
Specializuota kelionė 

“Tautinės liaudies kultūros tradicijų raida nuo Gediminaičių iki Vazų” 
TALINAS – STOKHOLMAS - RYGA 

  2015 m.11.24–26d.  
 

Kelionė skirta pažinti Baltijos šalių etnografinio paveldo skirtumus ir panašumus  

lankant Estijos , Švedijos ir Latvijos sostines kartu su  Humanitarinių mokslų 

daktaru Vytautu Tumėnu - autentiškos senovės Lietuvos etnografijos bei  

tautodailės tyrinėtoju, knygos „Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas: 

tipologija ir semantika“ autoriumi. 

 

1 diena.Anksti ryte išvykstame į Taliną. Kelionė per Latviją, Estiją. Atvykus i 

Taliną lankome Estijos etnografinį muziejų Eesti Vabaohumuuseum*. Muziejus 

įsikūręs po atviru dangumi atokiau nuo Talino centro, Rocca al Mare vietovėje. Čia 

eksponuojamose sodybose galima ne tik sugrįžti į atkurtus XVII–XX a. Estijos 

valstiečių namus, bet ir pamatyti, kaip būdavo atliekami ūkio darbai, apžiūrėti 

įrankius, sužinoti apie senovės amatus. Tarp muziejaus eksponatų galima pamatyti 

bažnyčią, mokyklą ir net malūną. Namai ir įvairiausi ūkiniai pastatai bei autentiška 

aplinka, panašiai kaip mūsų Rumšiškių ekspozicija,  pasakojanti  apie kasdieninį 

senovės estų gyvenimo būdą, tradicinę architektūrą krašto aprangą. Ekspozicija ir 

jos detalės taps mūsų įvadu į aptarimą – diskusiją apie istorijos aspektus per 

etnografinio paveldo prizmę. Kelionės edukacinės dalies pradžia taps istorinė 

apžvalga, kuri atspindės bendrus mūsų ir kitų Baltijos liaudies kultūros 

aspektus  apimant visų visuomenės sluoksnių buities tradicijas ir papročius  - 

nuo ankstyvųjų viduramžių iki XIX a. pabaigos .Vėliau, ekskursijos po Taliną 

metu paklaidžiosime painiomis senamiesčio gatvelėmis, pasigrožėsime miestu nuo 

Aukštutinės ir Žemutinės panoraminių aikštelių, apžiūrėsime Tompea pilį, „Ilgąją“ 

ir „Trumpąją“ kojas, „Storosios Margaritos“ bokštą, Ilgojo Hermano ir „Žvilgsnio į 

tvirtovę“ bokštus, Rotušės aikštės ansamblį, dailininkų gatvę, miesto gynybinę 

sieną, Piritos vienuolyną. 18.00 val. keltu išplaukiame į Stokholmą. Kelte Jūsų 

laukia įvairios pramogos: gyva muzika, vakaro šou programa, daugybė 

parduotuvių, restoranai ir kt. Nakvynė laivo kajutėse. 

 

2 diena. Ryte atplaukiame į Stokholmą - vieną gražiausių didmiesčių, pastatytų 

net ant 14 salų. Švedijos sostinėje ramybė ir didmiesčio tempas, vanduo ir salos, 

istoriniai pastatai ir moderni architektūra puikiai dera tarpusavyje. Lankome 

Švedijos Etnografinį muziejų  po atviru dangumi “Skanseną”* - įkurtas 1891 

metais. Tai pirmasis pasaulyje etnografinis muziejų po atviru dangumi. Muziejaus  
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– parko teritorijoje surinkta daugiau kaip 150 įvairių epochų namų ir sodybų iš 

įvairių Švedijos etninių zonų. Ekspoziciją sudaro liaudies statybos paminklai, 

namų apyvokos daiktai, padargai, būdingi tik šiai Skandinavijos regiono šaliai. Čia 

taip pat eksponuojami įvairūs naminiai ir laukiniai gyvūnai būdingi Švedijai. 

Muziejuje nuolat vyksta įvairiausi renginiai, dirba amatininkai, švenčiamos 

tradicinės liaudies šventės. Be to, kiekvienas lankytojas kviečiamas įsisukti į jų 

sūkurį, tradicijas, išbandyti save senuosiuose amatuose. Jūs galite pasivaikščioti po 

gražų parką, skaniai užkąsti, papietauti, arba paklausyti koncerto. Aptarsime 

Švedijos tautines liaudies kultūros tradicijas, kurių pagrindu susiformavo 

unikalus, tik šitam kraštui būdingas šiaurietiškas gyvenimo būdas, su kurio 

šaknimis mes iš arčiau susipažinsime muziejaus lankymo metu. Po to, toliau 

tęsime pažintį su Švedijos ir jos sostinės praeitimi.  Ekskursija po Stokholmą: 

Mieste gausu muziejų, vieni lankomiausių: - Vasa muziejus*, kuriame yra 

vienintelis pasaulyje išlikęs 17a. karinis laivas. 1628m. tik išplaukęs iš Stokholmo 

įlankos savo pirmosios kelionės metu laivas nuskendo, o po 333 metų buvo 

ištrauktas į paviršių ir restauruotas. 17:45 val. keltu išplaukiame atgal į Taliną. 

Kelionės laivu metu vyks knygos „Lietuvių tradicinių rinktinių juostų 

ornamentas: tipologija ir semantika“ prezentacija ir pokalbis su jos autoriumi 

Vytautu Tumėnu. Pokalbio metu bus  palygintos mūsų ir kaimyninių šalių 

tradicijos,  senieji tautinai papročiai, kasdienės bei švenčių tradicijos nuo 

pagonybės laikų iki dabar. Nakvynė laivo kajutėse. 

3 diena.Ryte atplaukiame į Taliną.  Išvykstame Lietuvos link. Atvykstame į Rygą. 

Lankome Latvijos Etnografinį  muziejų po atviru dangumi*. Muziejus po atviru 

dangumi yra įsikūręs Rygoje,  87,66 hektaro ploto pušyne Juglos ežero pakrantėje. 

Muziejuje įrengtos latvių valstiečių, amatininkų ir žvejų sodybos. Į muziejų atvežta 

ir jame pastatyta bei įrengta 118 senovinių statinių iš visų Latvijos regionų – 

Kuržemės, Vidžemės, Žemgalos bei Latgalos, statytų tarp XVII a. pabaigos ir XX 

a. ketvirtojo dešimtmečio antros pusės.  Visuose veikia nuolatinė ekspozicija – 

buityje ir darbe naudoti daiktai, interjeras, bylojantis apie tam tikrą laikotarpį, 

regioną ir namų šeimininkų užsiėmimą. Latvijos Etnografinio  muziejaus  lankymo 

metu  Jūs galėsite ne tik iš arčiau susipažinti su mūsų kaimyninės šalies etnografine 

praeitimi, bet ir paskanauti tradicinių latvių kulinarinio paveldo patiekalų greta 

muziejaus įsikūrusiose Vidžemės sodybos ir Pušies karčemoje (Priedes krogs).* 

Degustuodami latvių patiekalus išgirsime apie mūsų ir kaimyninės šalies liaudies 

kultūros ir tradicijų išskirtinumus. Po to toliau tęsime pažintį su Latvijos ir jos 

sostinės praeitimi . Apžvalginė ekskursija po senamiestį: pilis, kurioje dabar įkurta 

Latvijos prezidento rezidencija, Domo katedra ir aikštė – istorinis ir geografinis 

miesto centras, Šv. Petro bažnyčia – pati seniausia ir aukščiausia Rygoje, 

paminklas garsiesiems Bremeno muzikantams, Juodagalvių riterių rūmai, laikomi 

pačiu puošniausiu pastatu Rygoje, Laisvės paminklas – latvių tautos laisvės ir  



 

 

vienybės simbolis. Po ekskursijos išvykstame į Lietuvą. Kelionės autobusu  metu 

vyks pažintinės išvykos apibendrinimas, kurio metu bus galima aptarti  ir 

padiskutuoti apie lankytų šalių etnografinio bei  kultūrinio paveldo skirtumus bei 

panašumus . Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą. 

 

Kelionės kaina:  75 EUR (258Lt) -1 asm., grupe 45 žm. 

85EUR (293Lt) -1 asm., grupe 40 žm.; 95EUR (327Lt) -1 asm.,grupe 35 žm.; 

105EUR(362Lt)-1 asm., grupe 30 žm.;125EUR(431Lt)-1 asm., grupe 25 žm.; 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota: 
– kelionė patogiu autobusu (autobusus žr. www.anc.lt ); 

– 2 nakvynės kelto keturvietėse B klasės kajutėse; 

– kelionės vadovo paslaugos; 

– apžvalginės ekskursijos Taline, Stokholme, Rygoje; 

 
Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

 Bilietai į mokamus objektus*: 

 Estijos Etnografinis  muziejus   7 EUR                                                      http://evm.ee/est/avaleht ; 

 Etnografinis muziejus  po atviru dangumi“Skansenąs”* SEK 120 (~ 13 EUR)     www.skansen.se ; 

 Vasa muziejus 130 SEK  (~ 14 EUR)                                                                     www.vasamuseet.se ; 

 Latvijos Etnografinis  muziejus  4.27 EUR                                                  www.brivdabasmuzejs.lv ; 
Medicininių išlaidų draudimas;  
Asmeninės išlaidos; 
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