ANYKŠČIAI – MOLĖTAI
Programa:
Kviečiame susipažinti su legendomis apipintu poetų kraštu – Anykščiais ir su
kerinčiu žvaigždžių pasauliu Lietuvos etnokosmologijos muziejuje ir Molėtų
observatorijoje.
Ryte išvykimas iš Šiaulių į Anykščius. Pirmiausia lankome Anykščius toli už Lietuvos ribų išgarsinusį
MEDŽIŲ LAJŲ TAKĄ. Atvykstame prie medžių lajų tako apžvalgos bokšto, kur grupės laukia
vietinis gidas (860901597). Ekskursija medžių lajų taku “Anykščių šilelis – miškas kitaip”*.
Medžių lajų takas tęsiasi 300 metrų ir tolygiai nuo žemės kyla iki 21 metro aukščio virš žemės
paviršiaus, baigiasi apžvalgos bokštu, kurio apžvalgos aikštelė įrengta 34 metrų aukštyje. Netoli
įėjimo į medžių lajų taką stūkso gamtos – kultūros – mitologijos vertybė PUNTUKAS. Gido lydimi,
keliaudami medžio lajų taku, sužinosite, po kokiu medžiu stovint gerėja nuotaika? Koks paukštis
gieda uodega? Kodėl ąžuolo gilės šarvuotos? Kaip pušis ištveria vandens stygių? Kodėl žolė gydo 99
ligas? Kodėl beveik pusmetį Puntukas buvo paslėptas po daržine? Koks gyvūnas jus lydėjo po
Anykščių šilelį? Programos pabaigoje jūsų laukia viktorina, aktyviausi dalyviai bus apdovanoti.
Užkopus į apžvalgos bokšto viršūnę, pamatysite visą Anykščių šilelio panoramą, Šventosios slėnį.
Toliau vykstame į Cosmos paukščių taką* (J. Biliūno 53) – veidrodžių kambarį, pavadintą “Cosmos
paukščių taku”. Apsilankę čia, turėsite galimybę patirti begalybės pojūtį, susipažinti su žvaigždėmis
iš arti. Veidrodžiai ir besikeičiančios lempučių šviesos sukuria iliuziją, jog persikėlei kažkur kitur, gal
į skaitmeninę matricą, o gal ir į kosmosą. Čia tikrai prarasite erdvės suvokimą. Beje, kambaryje
girdisi Žemės garsai iš kosmoso.
Nusileidę iš kosmoso, keliaujame į kitą vietą Anykščiuose, kur veikia vasaros rogučių trasa. Tai –
Kalitos kalnas. Trasa yra pusės kilometro ilgio. Trasoje yra penki posūkiai, tramplinas ir kilpa.
Prisisegsite saugos diržus ir gaudysite vėją, skrisdami nuo Kalitos kalno*.
Lankytina vieta Anykščiuose -Laimės žiburys. Tai – antkapinis paminklas rašytojui Jonui Biliūnui ant
Liudiškių kalvos.
Keliaujame į Molėtus. Kelias Anykščiai – Molėtai “Linksmasis kelias”: neįmanoma suskaičiuoti
kalnelių ir posūkių. Žymiausia šio kelio vieta – Bobutės kalnelis.
Atvykstame į Etnokosmologijos muziejų Molėtuose. Ekskursija “Etnokosmologija – ryšiai su
kosminiu pasauliu”*. Per požeminę muziejaus galeriją, tarsi mitologinio medžio šaknis, yra kylama
aukštyn. Penkiose salėse pristatomi skirtingi žmogaus, žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu. Salėje
per didelį ekraną demonstruojamos skaidrės. Pamatysite įvairių Visatos vaizdų. Iš čia kilsite į
apžvalgos aikštelę, kur iš 32 m aukščio atsivers įspūdingas Labanoro girios ir 6 ežerų panorama.

17.00 val. apsilankymas Molėtų Astronomijos observatorijoje, kur susipažinsite su Lietuvos ir
Pasaulio astronominėmis naujienomis, teleskopais. Bus pademonstruotas 165 cm skersmens
teleskopas – didžiausias mokslinės paskirties įrenginys Šiaurės Europoje.
Molėtų kraštą garsina žuvienė: ją su pasigardžiavimu valgo net ir tie, kuriems žuvis smirdi. Čia
turistams žuvį verda Irena Rimvydienė. Tad pabaigai vykstame paskanauti žuvienės*.
Kelionė į namus.

Kelionės kaina grupei – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 80 – 100 €/ grupei
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Anykšciai. Ekskursija medžių lajų taku 4 – 3 € (lengvatinis);
*Anykščiai. Cosmos paukščių takas 2 -1 € (lengvatinis vaikams iki 12 m.);
*Anykščiai. Vasaros rogučių trasa – 1 nusileidimas – 2 € vaikams iki 14 metų, 1.50 €.
Arba:
*Anykščiai. “Siauruko muziejus” su pasivažinėjimu drezina. Bilietas – 1.80 €;
*Molėtai. Etnokosmologijos muziejus. Ekskursija 5€ -3 € (lengvatinis);
*Molėtai. Astronomijos observatorija. Bilietas 3 – 2.50 € (lengvatinis);
*Mindūnai. Garsioji, skanioji žuvienė – 3.80 €.

Pastaba. Kelionės programa, užsakovo pageidavimu, koreguojama. Kelionės kaina paskaičiuota, kai
grupė išvyksta iš Šiaulių, kitu atveju kaina perskaičiuojama.

Informacija tel.: 841399544, 869807197, 86184646 – 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

