ANYKŠČIAI–MOLĖTAI. NAKTINIS ŽVAIGŽDŽIŲ
STEBĖJIMAS
Programa:
12.00 val. išvažiuojame iš Šiaulių į Anykščius. Išvykimo vieta – Gegužių gatvė, PC Akropolis
ir 12.15 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Atvykstame į Anykščius. Aplankome Puntuką. Legenda pasakoja, kad Puntuką velnias nešęs užversti
ant Anykščių bažnyčios durų, bet vos išaušus užgiedojo gaidys. Velnias numetė akmenį ir pats
nusidangino į pragarą. Puntuko rytiniame šone matomi neaiškūs ženklai. Žmonės sako, kad tai velnio
pirštų įspaudų ženklai. Puntukas – antras pagal dydį akmuo Lietuvoje. Prieš 13 tūkst. metų
paskutiniai ledynai atgabeno jį iš Skandinavijos ir paliko jį dabartiniame Šilelyje. Akmens svoris –
265 tonos.
Taip pat pasigrožėsime rudens, (pavasario) nuspalvintu Anykščių Šileliu, vaikštinėdami Medžių lajų
taku...
Toliau vyksime į Niūronis. Pakeliui aplankysime 1958 m. pastatytą paminklą lietuvių literatūros
klasikui Jonui Biliūnui. Šis paminklas vadinamas „Laimės žiburiu“ ir stovi jis ant Liūdiškių
piliakalnio. Čia mėgo savo svečius atsivesti Antanas Žukauskas-Vienuolis. Jis ir parinko vietą Jono
Biliūno kapui.
Pageidaujantys lanko tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos ekskpoziciją* Parodų
salėje (A. Vienuolio g.2)
Niūronių kaime, šalia ARKLIO muziejaus yra autentiška 20 a. pradžios medinė troba-kavinė
„PASAGĖLĖ“. Pavakarieniaujama (nuo 5 Eur ir daugiau).
Pastaba. Pagal galimybę, Anykščiuose dar galite išmėginti vasaros rogučių trasą , kur galima
rogutėmis smagiai nusileisti nuo Kalitos kalno*.
Tęsiame kelionę į Molėtus. Molėtuose 19.30 val. aplankome senovinę dangaus šviesulių
stebyklą-šventvietę (etnografinė sodyba). Čia apsilankius, etnologas Jonas Vaičiūnas supažindins
su etnoastronomijos ir acheastromomijos paslaptimis, papasakos, kaip senovėje buvo stebimi
dangaus šviesuliai, atliekami kalendoriniai laiko skaičiavimai.
21.30 val. Molėtų etnokosmologijos muziejuje dalyvaujame naktinėje programoje –
žvaigždžių stebėjime. Demonstruojami 5 skirtingi naktinio dangaus objektai (mėnulis, planetos,
žvaigždės, spiečiai, ūkai, galaktikos). Muziejaus ekskursijos vadovai nutaiko teleskopą, pristato
stebimą objektą, turistai gyvai pro teleskopą pasižiūri. Tai – unikalūs stebėjimai, tikras žvilgsnis į
žvaigždes, padedantis pajusti milžinišką Visatos didybę,Visatos atstumus…

Apie 23 val. išvykstame iš Molėtų į Šiaulius.
Kelionės kaina – 20 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Anykščių šilelis, Medžių lajų takas – 1 Eur;
*S. Petraškos paroda – 3,50 €-2,50 €
*Anykščiai. Kavinė „Pasagėlė“. Vakarienė 5+ Eur;
*Molėtai, senovinė dangaus šviesulių stebykla 4-3 Eur /žm.;
*Molėtai. Etnokosmologijos muziejus, programa „Naktinio dangaus stebėjimas“. Kaina 9-8-7-6-5 Eur
(priklausomai nuo teleskopo).
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841 525059 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2019 08 03-2019 08 03
Trukme: 14 val.
Spec. žinute: Vietų nebėra
Kaina: 20 €
Datos: 2019 09 28-2019 09 28
Trukme: 14 val.
Kaina: 20 €
Datos: 2019 10 26-2019 10 26
Trukme: 14 val.
Kaina: 20 €

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

