ANYKŠČIAI: ISTORIJA, KULTŪRA IR PRAMOGOS
Programa:
Vykstame į Anykščius. Anykščiai turi aukščiausią Lietuvoje bažnyčią, bokštų aukštis – 79 m.
Dešiniajame bokšte nuo 2012 m. yra įrengta apžvalgos aikštelė – į 33 m aukštį veda metaliniai
laipteliai, kuriuos nesunku įveikti per porą minučių. Užkopę* į viršų, atsidursite tiesiog po 3
bažnyčios varpais, o aplinkui atsivers nuostabi Anykščių panorama.
Toliau važiuojame prie velnio nešto ir pamesto Puntuko akmens. Tai – antras pagal dydį riedulys
Lietuvoje, geologinis paminklas. Pamatysime Puntuko akmenyje iškaltus Lituanicos lakūnų Dariaus ir
Girėno bareljefus. Šiuos bareljefus ir žodžius 1943 m. iškalė skulptorius Bronius Pundzius.
Šalia Puntuko atidarytas medžių lajų takas – vienintelis kelias medžių viršūnėmis Baltijos šalyse.
Takas medžių viršūnėmis vingiuoja apie 300 metrų. Takas tolygiai kyla aukštyn ir pasiekia 21 m
aukštį. Lankytojas turi galimybę lipti aukštyn – iki 36 m aukščio ir turi galimybę apžvelgti Anykščių
šilelį, šventosios vingius, lygumas aplink.
Anykščiai turi siauruką. Geležinkelio stotyje įsikūręs Siauruko muziejus*. Muziejus pristato unikalų
technikos paminklą – siauruosius geležinkelius. Labai svarbiu akcentu yra tapęs siauruko garvežys
“Kukuška”, |pagamintas 1949 m. “Škodos” gamykloje. Muziejuje visur galima įlipti ir trumpam tapti
mašinistu ar vairuotoju. Apžiūrėsite krovinių vagonus. Linksmajame kampelyje pradžiugins stoties
maketas, veikiantis mažas garvežys. Daug emocijų suteiks važinėjimasis rankine drezina ar triračiu
ant bėgių…
Anykščiai – kraštas, padovanojęs Lietuvai apie 70 meno, literatūros, mokslo žmonių. Daugelio jų
atminimą saugo muziejai. Galima apsilankyti:
*Antano Baranausko klėtelėje, pirmame memorialiniame muziejuje Lietuvoje*. Klėtelės vidaus
ekspozicijoje vyskupą A. Baranauską pažinsite tyrinėjimo ir kūrybos erdvėse. Smagus personažas
kankorežiukas papasakos KLĖTELĖS PASAKĄ – animuotą istoriją: nuo klėtelės statybos iki virsmo
literatūros muziejumi Lietuvoje. Užsuksite į VAISTAŽOLYNĄ – lietuviškų vaistažolių, kurias pažino
ir naudojo dvasininkas A. Baranauskas bei vaistininkas A.Vienuolis-Žukauskas, gyvąją ekspoziciją. Jei
norėsis prisėsti, KALBANTYS SUOLELIAI, pakalbinti išmaniais telefonais, prabils Anykščių krašto
rašytojų ir jų kūrinių herojų balsais.
*Galima pasisvečiuoti pas rašytoją Antaną Vienuolį -Žukauską. Jo name-muziejuje, kur
susipažinsite su ekspozicija, Antano Vienuolio-Žukausko gyvenimu ir kūryba. Apžiūrėsite
memorialinius kambarius.
Anykščiuose paieškosime LAIMĖS ŽIBURIO. Laimės žiburys – tai antkapinis paminklas rašytojui
J. Biliūnui ant Liudiškių kalvos. Tai – 14 m aukščio monumentas iš akmenų, pavadintas “Laimės
žiburiu” – kaip vienas iš J. Biliūno apsakymų.

Ar esate važiavę rogutėmis vasarą? Ne? Tuomet verta Anykščiuose aplankyti Kalitos kalną, ant
Kalitos kalno esančią vasaros rogučių trąsą. Tai – vienintelis toks atrakcionas Lietuvoje, visus metus
viliojantis nusileisti linksmais kalneliais ir patirti naujas bei netikėtas emocijas.
Artėjant vakarui, “sukame arklius” namų link. Vakare grįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
KELIONĖS VADOVO PASLAUGA – 80 -100 € / grupei
Papildomos išlaidos kelionėje :
*Bažnyčia, apžvalgos bokštas – 1 €/žm.;
*Siauruko muziejus. Bilietas – 2.50-2Eur, pasivažinėjimas drezina – 0.70 €;
*A. Baranausko klėtelė, A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus – 2.50-1.80 €;
*Kalitos kalnas. Kaina (1 nusileidimas) – 2-1.50 €.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius gali būti kitoks – pagal užsakovo pageidavimą. Užsakovui
pageidaujant, programa koreguojama. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose neveda.
Kelionė organizuojama iš visų Lietuvos vietų.
Informacija apie kelionę tel.: 841399544, 861846466, 869807197 – Jovita,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

