ŠIAURĖS LIETUVOS PERLAI
Programa:
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta ir laikas, pagal pageidavimą.
Keliaujame į Pakruojį. Pakruojis miestas šiaurinėje Lietuvoje, Mūšos ir Nemunėlio
žemumoje. Pakruojis mažas bet ryškus. Tikriausiai daugelis girdėję apie Pakruojo dvarą –
patį didžiausią restauruotą tokio pobūdžio ansamblį Lietuvoje. Ar šis miestas smalsiam
keliautojui turi dar ką pasiūlyti? Tikrai taip! Tai – išskirtinis žydų kultūros
paveldas. Aplankysime gražiausią Lietuvos sinagogą*. Vietinė gidė supažindins su žydų
gyvenimu Pakruojyje. Tai, vos ne dviejų amžių istorija… Kaina 2-1 Eur / asm.
Tęsiame pažintį su šio krašto grožybėmis. Vos 6 km nuo Pakruojo (2 km. nuo
Pakruojo dvaro) yra Akmenėlių polivarkas, kuris nuo 1780 m priklausė Pakruojo dvarui,
vokiečių kilmės baronui Teodorui fon der Ropui. Dvaras ant Kruojos kranto. Tarpukaryje čia
lankydavosi daug svečių, daugiausia vokiečių tautybės iš aplinkinių dvarų, atvykdavo ponų ir
iš Kauno. Visą vasarą čia svečiuodavosi šeimininko tėvai ir sesuo iš Danijos. Tai buvo
džiaugsmų vieta susitikimams, maudynėms Kruojos upėje.
Akmenėlius dabartinė savininkė (šiaulietė) Edita Aperavičienė įsigijo 2007 m. Tada jis buvo
visiškai apleistas, pusiau sugriautas. 2008 m. Akmenėliai kvalifikuotai restauruoti,
atnaujanti. Dvarą prikėlė restauratorius ir interjero dizaineris Antanas Pužauskas.
Akmenėlių dvare įkurtas žymaus dailininko „Stasio Ušinsko muziejus“. 2020 m.
dvaro teritorijoje pastatytas paminklas – „arkliukas“, vaizduojantis vieną iš S.
Ušinsko lėlių marionečių. Čia vyksta renginiai, plenerai. Dvare įkurtas žirgynas…
Pamatysime prisikėlusį gyvenimui dvarą, pagal 18 a. dvarų inerjero ir eksterjero madą*.
Kaina – 5 Eur/žm. (trukmė 1 val. vaišina kava, arbata).
Netoli ir Linkuva. Linkuvos šventovę Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią ir
Karmelitų vienuolyną drąsiai galima vadinti Šiaurės Lietuvos architektūros
deimantu. Tokie deimantai spindi Italijoje, Prancūzijoje. Galingo stoto, šiek tiek kresnoka,
iškentusi keletą gaisrų, dabartinį veidą įgijo daugiau kaip prieš 270 metų. Šventovės
fasaduose pastebėsime renesanso epochos formas. Lydimi gido užeisime į vidų, pamatysime
medžio skulptūruose sustingusius karmelitų vienuolius, medinius altorius, Linkuvos Dievo
Motinos paveikslą, garsėjantį savo malonėmis.
Į bažnyčią remiasi 3 korpusų senasis karmelitų vienuolyno ansamblis. Jaukus, uždaras
kiemelis, senosios freskos vienuolyno koridoriuose.

Bažnyčia renesanso stiliaus, lotyniško kryžiaus plano su priestatais, 2 žemais bokštais ir 6
bokšteliais. Vidus 3 navų yra 5 altoriai. Pasigrožėję, o kas ištaręs ir maldos žodžius
keliausime toliau į Šiaurės Lietuvos kultūros perlu tituliuojamą Žeimelį. Žeimelyje
pasirinktinai aplankome Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią (1828 m.). Bažnyčia
klasicizmo stiliaus.
Žeimelyje stovi ir liuteronų evangelikų bažnyčia, buvo medinė ir ji yra viena seniausių
liuteronų bažnyčių ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 1653 m. ji perstatyta į mūrinę, 1742 m.
renovuota, 1890 m. rekonstruota, pastatytas bokštas, bokšte įmontuotas laikrodis, kuris
muša laiką ir dabar. Bažnyčių lankymas nemokamas – auka.
Keliaujame į Biržus. Biržai vienas iš seniausių Šiaurės Lietuvos miestų, skaičiuojantis jau 5
savo gyvenimo šimtmetį. Buvęs kunigaikščių Radvilų miestas. Biržų puošmena ir praeities
liudininkas – Biržų tvirtovė ir Širvėnos ežeras. Prie ežero Astravos dvaro sodyba. Dvaro
rūmai itališkų vilų stiliaus , vieni gražiausių romantizmo laikotarpio dvarų rezidencijų
Lietuvoje.
Vykstame į Kirkilus. Kirkilų kaimą garsina unikalus karstinis ežerynas – vienintelis
toks Baltijos šalyse. Legendomis apipintos smegduobės biržiečiams tapo neatskiriama
gyvenimo dalimi, o atvykėliams – egzotika. Keliasdešimtys, susiliejusių smegduobių
sudaro kone 4 ha įdomios konfigūracijos ežeryną. Ežerynas unikalus ir tuo, kad jame
veisiasi purpurinė sieros bakterija. Be Kirkilų ežerėlių ji dar aptikta Italijoje ir dėl šio
unikalumo Kirkilų ežerėliai įtraukti į Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą – „NATURA
2000“. Kartais tas bakterijas galima pamatyti plika akimi, jos nudažo vandenį raudonai. Prie
karstinių ežerėlių pastatytas apžvalgos bokštas, kurio forma primena kanoją arba
grimstančią valtį. Bokšto aukštis 30 m. Šiame aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė. Užlipus į
apžvalgos bokštą atsiveria nuostabūs vaizdai – 30 vandens pilnų smegduobių, vadinamų
Kirkilų ežerėliais. Prie pat bokšto pamatysite ir pažintinį taką su pontoniniais
tilteliais. Takas nutiestas per nedideles pelkutes ir pusiasalius su pelkėms būdinga
augalija. Tako ilgis apie 800 metrų…
Iliuzijų tunelis – 3 Eur/asm. Aplankę šį tunelį, net žinodami, kad tiltas iš tikrųjų nejuda
jausitės taip lyg suktumėtės ratu, nesuprasite ar tai iš tikrųjų, ar iliuzija. Iliuzijų tunelyje
atitrūksite nuo realybės… Galima aplankyti „Triušių salą“*, kurioje gyvena didelė triušių
kolonija, o taip pat, yra ir kitų pramogų skirtų šeimoms: Gravitacinis namas*, siaubo namas
*, kanapių labirintas.
Kirkilai svečius gundo rupiais blynais*, žuvimi iš smegduobių*. Kepa blynus ant
krosnies. Blynai kepami, pagal vienos kaimo senolės namuose rastą receptą. Blynai skanūs,
nors išrankesnis pasakys, kad gana paprasti, kaimiški, bet greičiausiai ranka pati sieks dar
vieno – su spirgučiais ar uogiene.
Dar vienas tautinio paveldo valgis, kuriuo vaišina kirkiliečiai – žuvienė*. Jai ruošti naudojami
karšiai, lynai ir karosai… Svečiai vaišinami Kirkilų pievose augančių žolelių arbata.
Keliaujame namų link. Sustojame Karajimiškių kaime, aplankome seniausią ir didžiausią
įgriūvą – Karvės olą. Speleologai mano, kad jai 200 metų. Jos skersmui 10-12 m. Tai –
žinomiausias ir labiausiai ištirtas geologinis gamtos objektas Šiaurės Lietuvoje.

Vakare sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina derinama agentūroje.
Kelionės vadovo paslauga – 100 Eur grupei.
Papildomos išlaidos:
Pakruojo sinagoga – 2-1 Eur;
Akmenėliai 1 val. – 5 Eur/žm. Bus vaišinama kava, arbata;
Linkuvos bažnyčia – auka;
Žeimelio bažnyčia – auka;
Kirkilų pramogų parkas: Iliuzijų tunelis – 3 Eur, “Triušių sala“ – 1Eur, Gravitacinis namas – 3
Eur.
Rupių miltų bynai + žolelių arbata – 3 Eur (blynų porcija); 5 Eur (blynį kiek telpa); žuvienė
(porcija 2,5 Eur), o jei blynai ir žuvienė kartu – 8 Eur (valgote kiek norite).
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos –
lankomų objektų skaičius, pagal užsakovo pageidavimą. Objektų kainos, eiliškumas
gali keistis.
Informacija tel:. 841399544; 869807197 Jovita ar 861846466 Virginija.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

