Į EŽERŲ KRAŠTĄ (ZARASŲ RAJONAS) SU GIDE IRENA
BALIULE
Programa:
SU GIDE IRENA BALIULE
Kelionės
maršrutas:
ŠIAULIAI–KUPIŠKIS–ROKIŠKIS–OBELIAI–DUSETOS–ANTALIEPTĖ–SALAKAS–TILTIŠKĖS–Z
ARASAI–STELMUŽĖ–IMBRADAS–ANTAZAVĖ
Ryte 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Gegužių gatvėje, „Akropolis“, 07.15
val. – Varpo g. aikštelė, prie Valstybinės kolegijos. Kelionė Aukštaitijos keliais.
Sustojama prie Sruvės geodezinio lanko atžymos netoli Rokiškio. Velikuškių piliakalnis,
Dusetos: Dailės galerija, skulptūrų parkas; Antalieptė: Basųjų karmelitų vienuolynas* ir
Antalieptės kalnų tipo hidroelektrinė.
Vykstame į Salaką. Aplankome pilkapius, Napoleono akmenį, Jūrų muziejų, lauko riedulių
bažnyčią. Ši bažnyčia pastatyta 1906–1911 m. vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. Bažnyčia įdomi
tuo, kad pastatyta iš tašytų lietuviškų akmenų, neoromantinio stiliaus, turi neogotikos bruožų. Salake
yra unikalus muziejus, kuris nepažymėtas nė viename turistiniame kataloge, tai Jūrų muziejus –
asmeninė V. Žilinskienės jūros gyvūnų kolekcija. Kolekciją sudaro 700 eksponatų.
Toliau važiuojame į Tiltiškių vandens malūną, kur yra išlikę originalios girnos, keltuvas, autentiški
vitražai. Čia yra muziejus, kuriame yra senoviškų radijo aparatų kolekcija. Būdami malūne,
galėsime padegustuoti patiekalų su sraigėmis* (burgundiškas kiautas, kibinai su sraigėmis
ir kt.).
Atvykstame į Zarasus. Apžvalginė ekskursija po Zarasus. Aplankome 2011 m. atidarytą, analogų
Lietuvoje neturintį Apžvalgos ratą. Praeinantiems 17 m aukščio ratu atsiveria Zaraso ežero
panorama.
Netoli ir Stelmužės ąžuolas – seniausias ir stipriausias Lietuvoje augantis paprastasis ąžuolas,
vienas seniausių ąžuolų Europoje – Lietuvos gamtos paminklas. Aplankome Stelmužės Viešpaties
Jėzaus Kryžiaus bažnyčią – vieną seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Rąstai tašyti kirviu,
statant nenaudota vinių. Lankome Bažnytinio meno muziejų*.
Sukame link Imbrado – aplankome Marijos pasirodymo vietą prie Ilgio ežero.
Važiuojame į Antazavę, kur apžiūrėsime Zalvės ežero šiauriniame krante 18 a. pastatytą
dvarą. Dvaro statybą 1748 m. pradėjo Pliateriai pagal Lauryno Stuokos Gucevičiaus projektą. Vėliau
dvaras priklausė Ropų šeimai. Aplankome Kunigundos Pliaterienės pastatytą medinę dviaukštę

bažnyčią, užlipame ant Velikuškių piliakalnio.
Kelionė į namus.
Vakare apie 22 – 23 val. grįžtame į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 21 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
* Kelionės vadovo (ės) paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Basųjų karmelitų vienuolynas. Gidas – 30 €/grupei iki 30 žm.;
*Žilinskienės jūrų muziejus – auka;
*Tiltiškių malūnas – muziejus – 2,50 Eur;
*Tiltiškių malūnas, pietūs (patiekalai su sraigėmis ) – 10 Eur;
*Stelmužės bažnyčia – bažnytinio meno muziejus – 1.50-0,50 Eur.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Esant reikalui, kelionės
vadovas programą gali pakoreguoti.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2018 09 22-2018 09 22
Trukme: 16 val.
Kaina: 21 €
Keliones ID: KC4I180922
Datos: 2018 10 13-2018 10 13
Trukme: 16 val.
Kaina: 21 €
Keliones ID: KC4I181013

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544

SWEDBANK LT 067300010087001964

E-mail: travelcentre@splius.lt

