ANYKŠČIAI – PRAMOGOS, DEGUSTACIJOS
Programa:
Išvykimo data, laikas ir vieta: pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, vietoves, programas.
*Pažintis su Anykščių miestu iš bažnyčios bokšto. Šv. Mato bažnyčia Anykščiose
išskirtinė Lietuvoje savo aukščiu (79 m), meno kūriniais ir apžvalgos aikštele, įrengta 33 m
aukštyje. Užlipus 186 laiptelius galima pasigrožėti Anykščių panorama. Kaina – 1 Eur.
*Kalitos kalnas – vasaros rogučių trasa. Kalitos rogutės – tai ne tos rogutės, kuriomis
važinėjamasi žiemą, o atrakcionas panašus į amerikietiškus linksmuosius kalnelius. Čia
patiriami ekstrimalūs pojūčiai, kaip ir ant linksmųjų kalnelių. Tai – puiki pramoga (1
nusileidimo kaina – 1,50-1 Eur/žm., grupėms).
*Medžių lajų takas – kur galima pasivaikščioti Anykščių šilelio medžių lajų viršūnių lygyje.
Takas tęsiasi 300 m ir tolygiai kyla iki 21 m aukščio virš žemės. Tako pabaigoje – apžvalgos
bokštas, aikštelės aukštis 34 m. Čia galima apžvelgti, apdainuotąjį Anykščių šilelį. Kaina – 1
Eur.
*Medžių lajų takas – pažintinė programa – „Anykščių šilelis – Miškas kitaip”. Vietinis
gidas pristato medžių lajų taką, supažindina su Anykščių šileliu, Puntuko akmeniu. Kaina –
4-3 Eur/žm.
*Anykščių šilelio basų kojų takas. Tako ilgis 1 km 200 m. Tai – natūralus pojūčių pėsčiųjų
takas, kuriuo keliaujama tik basomis. Tako paklotė jus nustebins ir suteiks neįtikėtinus
pojūčius. Tai, ne tik, sveikatingumo, bet ir atsipalaidavimo priemonė gryname ore. Kaina –
4-2 Eur/žm.
*Apverstas namas. Patirsite pojūčius, kurių dar nesate turėję… Kaina – 2-1 Eur/žm.
*Labirintų parkas. (3 km nuo Anykščių, Skapiškių kaimas). Puiki pramoga visų amžių
grupėms. Galėsite išbandyti laimę ir orientavimosi įgūdžius. Kainos – 4-2 Eur/žm. Daugiau
www.labirintų-parkas.lt
*Pietūs “Žuvienės pašiūrėje”, prie Rubikių ežero arba Anykščių restorane “Roko” ar
”Pasagėle” kavinėje.
*Edukacinė programa – „Vyno ežeras”. Keliaudami plaustu per Rubikių ežerą grožimės

išskirtiniu kraštovaizdžiu, kalbamės nacionalinės vyndarystės temomis, degustuojame
atrinktus lietuviškus vynus. Kaina – 17 Eur.
*Arba AB “Anykščių vynas” – tradicinės vyndarystės, degtinės varymo puoselėtojas.
Edukacinė programa – „Vyno kelias”. Degustacijos metu, pagal pasirinktą meniu
bendrovės specialistai supažindina su gėrimų sudėtimi, aromato ir skonio ypatumais,
ragavimo kultūra. Kaina – 5 vnt. -17 Eur; 4 vnt.-14 Eur.
*Arba ”Vorutos“ vynų degustacijos kavinė – „Pasagėlė“ vyno rūsyje. “Pasagėlės”
vyno rūsys – senoviškas, modernus, vienintelis. Degustacinė programa su 7 rūšių vynu ir
pagardais – 15 Eur. Degustacinė programa – 7 rūšys vyno, pagardai ir karšti patiekalai – 25
Eur/žm.
*”Laimės žiburys” – Jono Biliūno kapas ant Liudiškių kalvos. Šį kalną vienas ir su
svečiais dažnai lankydavo rašytojas Antanas Vienuolis-Žukauskas. Jis vėliau čia ir parinko
vietą Jono Biliūno kapui. 1958 m., virš kapo, iškilo 14 m aukščio Vytauto Gabriūno
paminklas-monumentas, iš tašytų to krašto akmenų.
*Anykščiai ir siaurukas. Taip meiliai vadinamas Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, kuris
jau skaičiuoja antrą šimtmetį. Galimybė – trumpa kelionė iš Anykščių geležinkelio
stoties, per Šventosios upės tiltą, ir atgal. Keliaujame mažu atviru vagonėliu, kas ypač
smagu, vasarą. Kelionės trukmė 15 min. Kaina – 2 Euržm.
*Burbiškio dvaras, 8 km nuo Anykščių, netoli Rubikių ežero, vaizdingame Anykštos upės
kairiajame krante. Tai – stilingi rūmai. 19 a. architektūros paminklas, neoklasicizmo epochos
perlas. Grakščiai prigludęs parkas. Burbiškio dvaras, įtrauktas į Europos paveldo lankytinų
objektų sąrašą. Ekskursija po dvaro rūmus ir parką. Kaina – 5 Eur/žm.
Kelionė į namus.
Papildoma informacija: kaina priklauso nuo pasirinkyų objektų, programų ir išvykimo vietos,
žmonių skaičiaus.
Individuali kelionės programa ruošiama, pagal Jūsų lukesčius, jau susirinkusiai grupei.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų “Artimiausios
kelionės”.
Informacija apie kelionę telefonu: 841399544; 869807197; 861846466; e.p.
infotravel@splius.lt
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