ALAUS KELIAS: KIRKILAI–BIRŽAI–RINKUŠKĖS
Programa:
Ryte išvykimas į Biržų kraštą – į Kirkilų kaimą prie apžvalgos bokšto. Kirkilų ežerynas –
unikalus kraštovaizdžio elementas, vienintelis toks Baltijos šalyse. Čia stovi naujasis apžvalgos
bokštas, primenantis milžinišką kanoją. Pasikelsite į apžvalgos bokštą ir pamatysite nuostabias šio
krašto apylinkes.
Važiuojame į Biržus. Pakeliui Karajimiškių kaime, Biržų regioniniame parke – viena didžiausių šiame
krašte įgriūva – Karvės ola.Tai žinomiausias ir geriausiai ištirtas geologinis, gamtos paminklas
Šiaurės Lietuvoje. Speleolpgai mano , kad jai apie 200 metų. Jos skersmuo 10-12m, gylis -12,6 m. Jos
dugne yra kiaurymė..”Karvės ola” dar aktyviai vystosi, jos parametrai keičiasi… Apžiūrėję “Karves
olą” važiuojame į Biržus-vieną seniausių Lietuvos miestų,skaičiuojantį jau penktą savo istorijos
šimtmetį. Tai buvęs kunigaikščių Radvilų miestas. 19 a. viduryje šiame mieste savo pėdsakus paliko
ir grafai Tiškevičiai. Miestą puošia Šv. Jono Krikštytojo bei Evangelikų Reformatų
bažnyčios.
Aplankome Biržų puošmeną, Biržų didingos praeities liudininkę – bastioninės tvirtovės rūmus,
kur dabar įsikūręs Biržų krašto muziejus „Sėla“*. Ekskursija po Biržų pilį* ir dalyvaujame
programoje “Žaldoko alus”*. Susėdę už balta staltiese padengtų stalų, ragaujame šio krašto
kulinarinį paveldą -biržietišką alų, sūrį ir naminę duoną. Kartu su folkloro ansambliu, propaguojančiu
Biržų krašto savitumą ir vaišių dainas, šokame ir dainuojame alų šlovinančias dainas.
Toliau – pažintis su Astravu – Biržų miesto dalimi kuri yra Širvėtos ežero šiauriniame
krante, prie Apasčios upės. Čia susipažinsime su grafo M. Tiškevičiaus palikimu – dvaro rūmais ir
parku. Turėsime galimybę pasivaikščioti pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą.
Kita vietovė, kurią lankysime-tai Rinkuškių alaus darykla. Ši gamykla šiuolaikiška,
moderni lietuviško kapitalo įmonė, garsėjanti savo produkcija visame pasaulyje.Čia dalyvaujame
„Alaus kelio“ ekskursijoje ir degustacijoje. Pamatome, kaip šiais laikais verdamas bene
geriausias biržietiškas alus. Rinkuškių alaus daryklos restorane “Alaus kelias” dalyvaujame
(pasirinktinai):
*Micronistory vakarienė.Trukmė 3val Karšti patiekalai , šalti užkandžiai , 6 alaus rūšys
-33Eur
*Gurmaniška Sambarių programa .Trukmė 2,5 val .Karšti patiekalas , gurmaniški
užkandžiai ,8 rūšys alaus -22.50-25.00Eur
*Exclusive programa Šalti užkandžiai ,karštas patiekalas ,7 alaus rūšys -Trukmė 2,5 val
Kaina 22Eur
*Proginė ekskursija-rograma.Šalti užkandžiai, karštas patiekalas, 7 alaus rūšys. Trukmė 2

val
*Giros ekskursija – programa Šalti užkandžiai, karštas patiekalas, ”Seno rūsio” gira,
vanduo, vaisvandeniai. Trukmė 1,5 val Kaina 12Eur
Pastaba Kirkilų kaime galima užsakyti apsilankymą amatų namuose, kur būsite pavaišinti rupių
miltų blynais, žuviene, arbata, alumi* 8 Eur/žm. Galima užsakyti ir muzikantus – 50Eur
grupei.
Užsakius Kelionių centre Rinkuškio alaus daryklos “Alaus kelio” programas
– nuolaida 10proc nuo programos kainos.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!

Kelionės vadovo paslauga – 80-100 Eur grupei

Papildomos išlaidos :
*Biržai, muziejus “Sėla”. Ekskursija muziejuje .Bilietas – 3 Eur. Gidas – 12 Eur. Edukacinė
programa “Žaldoko alus” – 7 Eur/žm.;
Pastaba. Galima tik edukacinė programa.
*Kirkilų apžvalgos bokštas – NEMOKAMAS;
*Rinkuškių alaus darykla – nuo 10 Eur iki 33 Eur.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Galima lankytis Butautų dvaro bravore (ekskursija, degustacija) – www.butautu.lt.
INFORMACIJA /užsakymai tel.: 861846466, 869807197 – Jovita,Virginija
El.p.: travelcentre@splius.lt, infotravel@splius.lt

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

