Traukinio bėgiais į pažinimą: TRAKAI
Atrasti Trakuose kažką naujo gali pasirodyti nemenkas iššūkis, atrodo, visi juose yra ne kartą buvę:
matę pilį, maudęsi ežeruose, valgę kibiną. Tačiau būtent faktas, kad Trakai daugeliui puikiai žinomi,
suintriguoja ir paskatina ieškoti juose įdomybių. Siūlome leistis į kelionę traukiniu į Senuosius ir Naujuosius
Trakus bei susipažinti su salos pilies šešėlyje esančiais istorijos perlais.
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Senųjų Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 3, Senieji Trakai)
apžvalgos aikštelė šalia Žalioji g. 7, Trakai
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www.traukiniobilietas.lt
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0. Senųjų Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 3, Senieji Trakai)
Maršruto pradžia.
1. Senųjų Trakų piliavietė (Pilies g. 1, Senieji Trakai)
Kompleksas, talpinantis net kelis svarbius istorijos paminklus: čia Gediminas
pastatė pilį ir perkėlė sostinę iš Kernavės; gimė Vytautas Didysis; gyvavo
vienas seniausių Lietuvoje benediktinų vienuolynas. Šiandien piliavietėje yra
veikianti neogotikinė bažnyčia bei moterų vienuolynas.

2. Senųjų Trakų kaimo architektūrinis draustinis (Trakų g., Senieji Trakai)
Medinių namų gyvenvietė, turinti dzūkiško gatvinio kaimo architektūros ir puošybos elementų bei menanti dar XVI a.
Žygimanto Augusto valakų reformos laikus.
3. Vytauto Didžiojo kelias (kelias, jungiantis Senuosius ir Naujuosius Trakus)
Minint Vytauto Didžiojo 570-ąsias mirties metines medžio drožėjai sukūrė devynias skulptūras, įkūnijančias reikšmingus su
šiuo valdovu susijusius istorijos faktus. Eidami šiuo keliu iš Senųjų Trakų pasieksite Naujuosius Trakus.

4. Senosios Trakų žydų kapinės (Vilniaus g. 12, Trakai)
Medžių paunksmėje pasislėpusios kapinės, kuriose yra virš 200 įvairių paminklų
su užrašais hebrajų kalba.
5. Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvė (Vytauto g. 32, Trakai)
1863 m. pastatyta tradiciniu mūru bei standartine architektūra pasižyminti
cerkvė su kukliu, bet jaukiu interjeru. 50 000 plytų jai padovanojo Panerių bei
Kauno geležinkelio tunelių statytojas G. Adelsonas.
6. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (Birutės g. 5, Trakai)
Pagrindiniai Trakų maldos namai. Bažnyčia niekada nebuvo uždaryta, perėjusi
kitos konfesijos žinion ar naudota ne pagal paskirtį. Būdama dar gotikinių bruožų, ji pradėta statyti valdant Vytautui apie
1409 m., tuo pačiu pritaikant ją gynybai. Dėl karų ir gaisrų ne kartą perstatyta, o dabartinius fasado bokštus įgavo XVIII a.
7. Buv. klebonija ir parapijinė mokykla (Birutės g. 6 ir 8, Trakai)
Išvaizdūs XIX a. pr. statyti pastatai kadaise priklausė klebonijai (Nr. 8) bei
parapijinei mokyklai (Nr. 6).
8. Buv. turgaus aikštė (Vytauto ir Karaimų g. sandūra, Trakai)
Šioje vietoje dabar stovi 1622 m. pirmą kartą paminėtas koplytstulpis su Šv.
Jono Nepomuko skulptūra, sukurta 1935 m. Mėlynas pastatas esantis greta
statytas 1810 m. dominikonų vienuolių, tačiau labiausiai žinomas kaip
buvusio Rusijos imperijos pašto pastatas. Pašto ir telegrafo įstaigos čia veikė
virš 70 metų (1887-1960).
9. Pusiasalio pilis (Kęstučio g. 4, Trakai)
Pilies statybą XIV a. II pusėje pradėjo didysis kunigaikštis Kęstutis, ji dar buvo
vadinama Didžiąja. Kieme veikia sakralinio meno ekspozicija, įsikūrusi buvusiame
dominikonų vienuolyne.
10. Karaimų gatvė
Gyvenvietė nusėta mediniais namais, kurie turi bendrą bruožą – trys į gatvę nukreipti
langai. Anot legendų, statydamas namą karaimas vieną langą paskirdavo sau, antrą –
Vytautui, kurį jie vadino Vatat Bij (karaimų k. – „triuškinantis priešus“), trečią – Dievui.
11. Karaimų etnografinė ekspozicija ir kenesa (Karaimų g. 22 ir 30, Trakai)
Unikali karaimų tautos etnografinė ekspozicija, kurioje pristatoma daugiau nei 600
metų šios tautos istorija Lietuvoje. Netoliese esanti kenesa – viena iš vos kelių
pasaulyje veikiančių karaimų šventyklų.
12. Senosios karaimų kapinės (Žalioji g.)
Įkurtos atvykus karaimams XIV a. Šiaurinėje dalyje laidota iki 1710 metų maro,
pietinėje – po maro iki 1932 metų. Paminklai stebina įvairove. Be paprastų žmonių čia atgulė ir ryškiausi karaimų tautos
atstovai, dvasiniai lyderiai (hachanai). Vakarinėje kapinių pusėje yra keliukas vedantis į greta esančias naująsias karaimų
kapines.
13. Apžvalgos taškas (Žalioji g. 7)
Nedidelė kalvelė, esanti už namo Žalioji g. 7, su vaizdu į Trakų salos pilį ir miestą.
14. Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 5, Trakai)
Iš šios stoties patogu grįžti namo.
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