MČTAU Turizmo fakulteto 2018/2019 mokslo metų užsiėmimai
Turizmo fakulteto užsiėmimai vyksta I ir III mėnesio antradienį 14 val. ir kitu laiku.
Skiriame Lietuvos 100-mečio jubiliejui
TIKSLAI:
- šiais mokslo metais studijuosime Vilniaus regiono gyvąją istoriją, etnokultūrinį ir gamtinį
paveldą. Fakulteto organizuojamas paskaitas, studijas, keliones skiriame Lietuvos 100mečio jubiliejiniams metams;
- lankysime garsiausių, įtakingiausių žmonių pilis ir dvarus, vaikščiosime senovinių parkų
takais, prisiminsime tuos, kurie kūrė Lietuvą;
- paskaitose ir kelionėse studijuosime Vilniaus krašto gamtą, miestelių ir dvarų architektūrą,
etnokultūrinį paveldą. Daug dėmesio skirsime Rytų Vilnijos krašto tautų palikimui,
tradicijoms ir istorijai;
- konferencijoje apibendrinsime paskaitų ir kelionių po Vidurio Lietuvą rezultatus;
- organizuosime aktyvaus poilsio ir sveikatingumo stovyklas Šventojoje ir Druskininkuose;
- dalyvausime sportinėje veikloje ir pažintiniuose žygiuose po Vilniaus apylinkes;
- savanoriausime Vilniaus universiteto Botanikos soduose Kairėnuose ir Vingyje;
- keliausime į tolimesnes poilsines, pažintines ir piligrimines keliones;
- dalyvausime MČTAU ir Vilniaus miesto organizuojamuose renginiuose, lankysime
muziejus, teatrus, koncertus.
Fakulteto renginiai
2018 m. rugpjūčio 20 – 29 d. Aktyvaus poilsio stovykla Šventojoje.
2018 m. rugsėjo 27 d. 12 – 15 val. Turizmo fakulteto moklo metų atidarymas Vilniaus universiteto
Botanikos sode Kairėnuose.
2018 m. spalio 6 d. Kelionė po Neries regioninį parką: Čekoniškės – verbų muziejus, Šilėnų etnografinis
kaimas, regykla, Dūkšto ąžuolyno pažinimo takas, Sudervė – Stuokos Gucevičiaus rotonda, „Vilnojos”
parkas.
2018 m. spalio 30 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Keliautojo žurnalisto
Gerimanto Statinio įspūdžiai apie Lietuvos geografų draugijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos organizuotą
ekspediciją „Brydė per pasaulį 2018”. Maršrutas driekėsi per JAV, Havajus, Japoniją ir Singapūrą.
2018 m. lapkričio 20 d. 12 – 17 val. Renginys „Kelionių ciklo po Vidurio Lietuvą apibendrinimas.“
Konferencija, skirta Lietuvos 100-mečiui, „Šimtmečio Lietuva: Vidurio Lietuvos istorija ir dabartis“.
2018 m. lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. Kelionė į šviesos festivalį Pakruojo dvare „Didieji Kinijos
žibintai”.
2018 m. gruodžio 16, 18 ir 22 d. Tradicinė kelionė į prieškalėdinį Kauną.
2018 m. spalio – gruodžio mėn. Edukacinės fizinio aktyvumo stovyklos Druskininkuose. Su

Druskininkų TAU senjorais dalyvausime žygiuose po miesto apylinkes. Mankštinsimės K. Dineikos
sveikatingumo parke vadovaujant kineziterapeutams. Sveikatinimo procedūros Vandens parke.
2018 m. gruodžio 29–30 d. Naujųjų metų sutikimas Gardine kartu su Auksinio amžiaus universiteto
senjorais.
2019 m. sausio 4 ir sausio 5 d. Išvyka į šviesos festivalį Pakruojo dvare „Didieji Kinijos žibintai”.
2019 m. sausio 29 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Paskaita „Himalajai“.
Ekspedicijos prie aukščiausio pasaulyje ežero Tiličo, kurį 2018-ųjų spalio 2-ąją perplaukė fenomenalusis
Lietuvos atletas Vidmantas Urbonas, įspūdžiai. Susitikimas su ekspedicijos vadovu alpinistu Sauliumi
Viliumi ir ekspedicijos nariu žurnalistu Edmundu Ganusausku. Atsakingas klubo „Kelionių pavilioti”
vadovas Vilius Šaduikis.
2019 m. sausio 13–17 d., vasario 3–7 d., vasario 10–14 d., kovo 17–22 d., gegužės 12–16 d. Aktyvaus
poilsio stovyklos Druskininkuose.
2019 m. vasario 26 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Paskaita
„Australija“. Kelionė po žemyną ir Didįjį barjerinį rifą. Atsakingas klubo „Kelionių pavilioti” vadovas
Vilius Šaduikis.
2019 m. kovo 2 d. Edukacinė ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse.
2019 m. kovo 26 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Paskaita „Kinija“.
Kelionės greituoju traukiniu nuo Pekino iki Tibeto įspūdžiai. Atsakingas klubo „Kelionių pavilioti”
vadovas Vilius Šaduikis.
2019 m. gegužės 30 – birželio 6 d., birželio 6–15 d. ir rugpjūčio 21–30 d. Aktyvaus poilsio stovyklos
sveikatos centre „Energetikas“ Šventojoje.
Fakulteto išvykos ir žygiai
2019 m. balandžio 16 ir 19 d. Žygis po Verkių regioninį parką Vilniaus Kalvarijos.
2019 m. balandžio 26 d. Edukacinė išvyka. Čekoniškių kaimas, Verbų muziejus, Sudervė, Dūkštų
ąžuolynas, „Vilnojos” parkas, Buivydų ir Bradeliškių piliakalniai.
2019 m. gegužės 1 d. Edukacinė išvyka „Plukių šventė Neries regioniniame parke“.
2019 m. gegužės 7 d. Žygis po Pūčkorių pažintinį istorinį taką.
2019 m. gegužės 18 d. Žygis po Varnikų botaninį zoologinį draustinį Trakų istoriniame nacionaliniame
parke.
2019 m. gegužės 21 ir 28 d. birželio 18 ir 19 d. Pažintinė išvyka po Vilniaus krašto gražiausias sodybas.
Edukacinės programos.
2019 m. gegužės 24, 25 ir 27 d. Pažintinė išvyka pas Širvintų krašto ūkininkus.
2019 m. gegužės 26 d. Pažintinė išvyka po Aukštadvario regioninį parką. Edukacinė programa
Aukštadvario regioninio parko lankytojų centre.
2019 m. liepos 7 – 12 d. Kelionė į Sankt Peterburgą „Čia dirbusių ir besimokiusių žymių Lietuvos
žmonių pėdsakais“.
2019 m. liepos 16 – 17 d. Šeimų šventė (ir ne tik) Palūšėje „Sportuokime išradingai ir linksmai“.

Kelionės po Lietuvą bei tolimesnius kraštus su „Kelionių laiku”
2019 m. sausio 16–23 d. (8d./7n.). Poilsinė kelionė į JAE (Jungtinių Arabų Emyratus). Kaina nuo 710
Eur. Viešbutis „Hotel Holiday International" 4*. Šardžos emyrate su pusryčiais ir vakariene. Viešbutis
gražioje promenadinėje įlankos pakrantėje. Nemokamu autobusu nuo viešbučio važiuosite į pliažą ir į
prekybos centrus. Už papildomą mokestį bus pasiūlyta ekskursinė-pramoginė programa.
2019 m. balandžio 7–9 d. (3d/2n) ir rugsėjo 29 – spalio 1 d. (3d./2n.). Speciali kelionė senjorams
kruiziniu laivu į Stokholmą. Dovana vykstantiems – vieni pusryčiai laive. Kaina 96 Eur.
2019 m. balandžio 22 – gegužės 9 dienomis (18d./ 17n.). Pažintinė kelionė po JAV Vakarų pakrantės
miestus ir Nacionalinius parkus. Kaina 2200 Eur. + skrydis 750 Eur. Skrydis Vilnius – Stambulas – San
Franciskas – Stambulas – Vilnius. Maršrutas: San Franciskas – Los Andželas – Sedona – Didysis
Kankonas – Peidžas – Antilopės kanjonas – Braiso NP– Zion NP – Las Vegasas – Mirties slėnis –
Sekvojų parkas – Josemičio NP – San Franciskas. Norintys už papildomą kainą iš Los Andželo vyks į San
Diegą.
2019 m. liepos 21–28 d. (8 d./7n.). Speciali kelionė po Šveicariją „Lietuvių rašytojų ir žymių žmonių
takais”. Kaina 650 Eur. Aplankysime vietas, kuriose pabuvojo žymūs Lietuvos žmonės:. poetas, prof.
kun. Jonas Mačiulis-Maironis, Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Jonas Biliūnas, Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga. Salomėja Nėris, naujųjų laikų rašytojai
Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda ir Jurgis Kunčinas.
2019 m. rugpjūčio 2–9 d. (8d./7n.). MČTAU senjorų kelionė į Islandiją. Speciali pažintinė programa.
Keliausime aplink salą. Susitiksime su Reikjaviko TAU senjorais ir lietuviais, gyvenančiais Islandijoje.
Kaina 1600 Eur.
2019 m. rugsėjo 3–8 d. (6 d./5n.). Lietuvos istorijos paveldas Ukrainoje. Lankysime vietas, kurios
primins Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus. Sužinosime LDK valdovų ir didikų bei šiose žemėse
gyvenusių žmonių istorijas. Pamatysime įspūdingų pilių ir dvarų architektūrą. Kaina 220 Eur.
2019 m. lapkričio 3–10 d. (8d./7n.). Poilsinė kelionė į Maltą. Kaina ~ nuo 380 Eur. (kaina akcijinė).
Viešbutis „CANIFOR" 4*. Budžibos kurorte, vaizdingoje šiaurinėje Maltos pakrantėje, 500 metrų iki
jūros, 15 km nuo sostinės Valetos. Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė. Malta ypatinga šalis – 200 kartų
mažesnė už Lietuvą. Megalito laikų šventyklos (3000 m. pr. Kristų), Šv. Pauliaus krikščioniškoji įtaka
(60-tieji metai), Maltos ordino (1530 – 1800) architektūrinis palikimas ir Didžiosios Britanijos (1800 –
1964) bei NATO įtaka atspindi įvairiapusę šalies istoriją. Už papildomą mokestį bus pasiūlyta ekskursinėpramoginė programa.
Kainos paskaičiuotos tik MČTAU senjorams – užsisakydami kelionę turėkite klausytojo pažymėjimą.
Abiejų pusių bendradarbiavimo sutarties pagrindu MČTAU keliones vykdo kelionių organizatorius
„Kelionių laikas“ (Kalvarijų g. 14). Tik apmokėjus už kelionę klausytojai yra užregistruojami ir
suderinama vieta autobuse. Atsakinga už tolimesnes keliones vadybininkė Rūta: tel. 8 615 96 065, el.p.
ruta@kelioniulaikas.lt. Daugiau apie šias ir kitas keliones sužinosite „Kelionių laiko“ agentūroje.
MČTAU Turizmo fakulteto veiklos planas sudarytas remiantis klausytojų pageidavimu. Aptartas
virtualioje erdvėje ir tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 27 d. Papildytas 2018 m. gruodžio 21 d.
Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė

