PO SENOVĖS BALTŲ NALŠĖNŲ ŽEMĘ (gidas G.
Tumulis)
Programa:
Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. XIII amžiuje metraščiuose minima
istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties Deltuvos,
Lietuvos žemėmis sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri buvo dabartinės Lietuvos
užuomazga.
Švenčionių kraštas – tai ežerų kraštas (289 ežerai), tai miškų kraštas. Švenčionių krašto
centras – Švenčionys – pagal senumą miestas apytikriai toks kaip ir Vilnius. Jo atsiradimas
siejamas su legenda. Esą, čia buvusi senovės baltų nalšėnų ar lietuvių šventvietė.
7.00 val. išvykimas iš Šiaulių, iš Gegužių gatvės, aikštelės prie PC Akropolis, 7.15 val. –
Varpo g. aikštelė prie Valstybinės kolegijos.
Kelionė Lietuvos keliais – link Molėtų (183 km). Molėtuose lankome etnokosmologijos muziejų –
pakilimas į apžvalgos aikštelę*. Pakilus į apžvalgos aikštelę, atsiveria puiki Aukštaitijos
miškų ir ežerų panorama. Vietinis gidas pristatys matomas apylinkes, matomus objektus. Iš
paukščio skrydžio pamatysite kalendorinį akmenų ratą “Lietuvos saulė”, 6 ežerus (rekomenduojame
pasiimti žiūronus).
Važiuojame į „Cepelinų gryčią” – prie Molėtų. Pietaujame, skanaujame tobulus cepelinus*.
Vykstame į Šventos kaimą. Prie Sirvėtos regioninio parko lankytojų centro 2014 m. buvo
atidarytas pėsčiųjų takas “Mitologija”. Tako ilgis – 1,30 km. Keliaujame šiuo taku ir sutinkame
17 skulptūrų, kuriose įkūnytos senosios Lietuvių Dievybės ir mitologinės nūtybės.
Keliaujame į Švenčionių miestą – istorinį Nalšios žemės centrą. Ekskursija Švenčionių
mieste. Miesto praeitį mena 1898 m. caro valdžios ir parapijiečių lėšomis pastatyta Švč.
Trejybės cerkvė, centre esantis miesto parkas, kuriame anuomet šurmuliavo turgus, Visų
Šventųjų bažnyčia (Laisvės al. 5). Švenčionių bažnyčia yra viena iš septynių Vytauto ir Jogailos
pastatytų bažnyčių. Išsaugoti bažnyčios turtai gausūs, daug meno kūrinių: paveikslai, skulptūros…
Švenčionyse veikia seniausias Europoje vaistažolių fabrikas, kurį 1883 m. įkūrė farmacininkas
Naumas Taraseiskis. Šio fabriko gaminių galima įsigyti Švenčionių TIC krautuvėlėje. Keliaujame į
seniausią Švenčionių krašto gyvenvietę Cirkliškį – iškilią Nalšios dalį. Lankome dvaro rūmų
ansamblį (rūmai, ledainės pastatas, kalvė, parkas), sukurtą 19 a. I pusėje Domicelės SekenžiskaitėsMostovskienės iniciatyva. Aplankome Cirkliškio dvaro parke 1990 m. rugpjūtį
Pagrindinis pasivaikščiojimo po parką takas veda link Cirkliškio piliakalnio (perkūno kalno).
Kelionė pėsčiomis. Piliakalnio šlaitai 10-11 m aukščio. Pietvakarių papėdėje yra senovinės
gyvenvietės liekanų.

Grįždami užsukame į Mindūnus. Patys ežeringiausi Molėtų krašte yra Mindūnai.
Mindūnuose – aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas (aplankome pagal galimybę).
Taip pat Mindūnuose yra “Ežerų žvejybos muziejus”*, į kurį ir užsukame. Pamatysime įvairius
žvejybos įrankius, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos žmonės 19 a. pabaigoje, susipažinsime su archaine
žvejyba.
Vaišinsimės ypatingai skania garsiąja Mindūnų žuviene*.
Kelionė namo.
Kelionės kaina – 20 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Molėtai, Etnokosmologijos muziejus, apžvalgos aikštelė 2,40–1.20 €;
*Mindūnai. Ežerų žvejybos muziejus Bilietas 3–1 €. Gidas grupei – 20 €;
*Mindūnų žuvienė – 4 € /asm.
*”Cepelinų gryčia”, pietūs – 6 €/žm.;
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas gali keistis. Lydintis kelionės vadovas
ekskursijų muziejuose neveda.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841 525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2018 08 11-2018 08 11
Trukme: 16val
Kaina: 20 €

UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 233

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
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