PANEMUNĖS PILIŲ IR DVARŲ KELIU…
Programa:
JURBARKAS – PANEMUNĖS PILIS – RAUDONĖS PILIS – VELIUONA, GEDIMINO KAPAS – SEREDŽIUS, PALEMONO KALNAS – RAUDONDVARIS – KAUNO PILIS

Nuo Jurbarko, keliaujant link Kauno panemunės keliu, iš vienos kelio pusės akis galima
ganyti po vaizdingus Nemuno vingius, iš kitos pusės – vis stabtelint aplankyti pilis ir
piliakalnius. Tai – buvusi garsi gynybinių pilių siena, atlaikiusi ne vieną kryžiuočių
veržimąsi į mūsų kraštą.
Ryte 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Varpo g., šalia Valstybinės
Kolegijos ir 7.15 val. – PC Akropolis, aikštelė nuo Gegužių g. pusės.
Kelionė link Jurbarko. Jurbarke apžiūrime buvusį kunigaikščių Vasilčikovų dvarą (dabar dvaro
rūmuose – Jurbarko krašto muziejus), dvaro parko gilumoje – kunigaikščio Vasilčikovo buvusius
pastatus: raštinę, kalvę, skalbyklą (dabar Vinco Grybo memorialinis muziejus).
Atvažiuojame į gana didingą Panemunės pilį – vieną įspūdingiausių Lietuvoje rezidentinę renesanso
stiliaus pilį, stovinčią ant Nemuno kranto. XVI a. šią pilį įsigijo vengrų kilmės dvarininkas, miško
pirklys Jonušas Eperjašas. Po kelerių metų pilis buvo perstatyta, vėliau ji buvo dar kartą
pertvarkoma. XVIII a. atiteko LDK vėliavnešiui Antanui Gelgaudui (1831 m. sukilimo vadas). Žuvus
A. Gelgaudui, pilis sparčiai nyko. 1925 m. Panemunės pilį nusavino Lietuvos valstybė, tarpukariu čia
veikė saleziečių vienuolynas. Šiuo metu pilis priklauso Vilniaus Dailės akademijai. Ekskursija po
pilies rūmus su vietiniu gidu*, po pilies parką su lydinčiu kelionės vadovu. Po ekskursijos
pietaujame pilyje esančioje kavinėje*.
Panemunės keliu keliaujame tolyn – iš tolo pamatysime raudonuojančius Raudonės pilies
kuorus. Apsilankome Raudonės pilies bokšte. Bokšto aukštis siekia net 33,5 m. Nuo jo
apžvelgsime Panemunės panoramą. Nemažiau įdomus šalia esantis parkas su šimtamečių liepų alėja
ir 200 m. senumo kaštonu (skersmuo – 1,5 m).
Toliau keliaujant – Veliuona, padavimų ir legendų gaubiamas piliakalnis, dar vadinamas
kunigaikščio Gedimino kapu. Veliuona buvo svarbi su kryžiuočiais metais. Manoma, kad
kryžiuočiai čia pirmą kartą panaudojo šaunamąjį ginklą ir nuo jo žuvo Kunigaikštis Gediminas – čia
jis buvo palaidotas. Veliuonoje aplankome per visą sovietmetį išstovėjusį paminklą Vytautui
Didžiajam, apžiūrime mitologinį akmenį su įspausta pėda.
Vingiuojant toliau, keliu palei Nemuną, mūsų laukia Seredžius. Seredžiaus piliakalnis, kuris
vadinamas Palemono kalnu (40 m aukščio). Ant šio kalno stovėjusią pilį kryžiuočiai puldinėjo nuo
1293 m., tačiau gynėjai atlaikė beveik šimtmetį. 1363 m. pilis buvo sudeginta ir daugiau neatstatyta.
Vingiuojant toliau – Kauno link, užsuksime į Raudondvarį. Pamatysime buvusius grafų Tiškevičių
dvaro rūmus, kuriuose įrengtos įdomios istorinės ekspozicijos. Pamatysime visą dvaro ansamblį*.

Pasivaikščiosime, lydimi pačios „grafienės ponios Rozalijos“ ar „tarnaitės Felicijos“
(teatralizuota ekskursija). Ponia Rozalija pasidalins prisiminimais apie dvaro gyvenimą bei Grafo
Tiškevičiaus paliktus pėdsakus. Ponia Rozalija (jeigu bus išankstinis užsakymas ) pavaišins
kava su dvaro pyragu*.
Vos už 10 km – Kaunas, seniausia (14 a.) mūrinė Kauno pilis. Aplankome Kauno pilį*, kuri
kažkada buvo labai didinga – šiandien išlikęs maždaug trečdalis jos. Ekskursija po Kauno pilį su
vietiniu gidu*.
Laisvas laikas Kaune. Kelionė į Šiaulius.

Kelionės kaina – 18 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – patogus 44 -55 v. turistinės klasės autobusas;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje – lankomi mokami objektai,mokamos paslaugos:
*Panemunės pilis. Bilietas 2 – 1 €. Gidas grupei – 15 €;
*Panemunės pilies kavinė, pietūs – pagal meniu (būtinas išankstinis užsakymas, perkant kelionę);
*Raudonės pilies bokštas (mokamas ) – 1,50 €-1 €;
*Raudondvaris. Teatralizuota ekskursija „Su ponia Rozalija“ 3 – 2 € + kava ir pyragas (būtinas
išankstinis užsakymas, perkant kelionę);
*Kauno pilis. Bilietas 2,50 € – 1.20 € (studentams, senjorams). Gido paslauga – ekskursija – 10
€/grupei;
Pastaba. Objektų skaičius, lankymo eiliškumas o kartais ir kainos gali keistis. Lydintis kelionės
vadovas muziejuose ekskursijų neveda.
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