NAUJIENA! DVIEJŲ DIENŲ KELIONĖ Į
SVEIKATINGUMO OAZĘ: ŽIEGŽDRIŲ GEOLOGINIS
TAKAS–BIRŠTONAS–STAKLIŠKĖS–BIRŠTONAS–KULAU
TUVA
Programa:
1 diena. Ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo laikas ir vietos:
*8.00 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
*8.15 val. – Gegužių gatvė, PC „Akropolis“.
Pakeliui galimi sustojimai Radviliškyje, Panevėžyje.
Keliaujame Kauno link – iki Žiegždrių. Nuo Kauno iki Žiegždrių vos 21 km. Labai ypatingoje Kauno
marių pakrantės atkarpoje aukštyn žemyn skardingais šlaitais vingiuoja Žiegždrių geologinis
takas. Jis yra vos 1,6 km ilgio, tačiau taku greitai praeiti nepavyks – įdomūs gamtos dariniai ir
įstabūs vaizdai į erdvius marių vandenis privers nuolat sustoti ir praradus laiko nuovoką viskuo
grožėtis. Jis veda pro varvinių molių nuošliaužą, Žiegždrių atodangą, aštuonkamienę bei pačią
storiausią kairiajame Kauno marių krante liepą, nuošliaužos performuotą šlaitą, šaltinį bei Kalniškių
konglomeratų atodangą. Stabtelėję poilsio aikštelėse, kito kranto toliuose pamatysime Vieškūnų
piliakalnį, Pažaislio vienuolyno bokštus. Kalniškių atodangos ilgis beveik 400 m, o aukštis – 22 m. Tai
yra didžiausia šio tako vertybė. Ypatingai atrodo virš Kauno marių pakrantės pakibusi medinė tako
dalis, įrengta tam, kad visi norintys galėtų patogiai ir iš arčiau apžiūrėti konglomeratus. Taku
keliausime lydimi parko gido*, kuris mums ir padės “perskaityti” krašto gelmių istoriją užrašytą jos
plutos sluoksniuose.
Keliaujame į Nemajūnus paskanauti Nemajūnų „Dzūkiškų bandų“* (Topolio g. 2 Geležūnai,
Birštonas). Dzūkiškos bandos kepamos duonkepėje krosnyje, pagal tik Nemajūno kraštui būdingą
receptą. Jos kepamos iš bulvių tarkių ant džiovintų kopūstų lapų.Valgomos su spirgučių ir grietinės
mirkalu …*
Papietavę, atvykstame į Birštoną. Pirmiausia aplankome Birštono apžvalgos bokštą: apžvelgiame
legendomis ir dainomis apipintą Nemuną, jo vingius. Tai – aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas.
Bokšto apžvalgos aikštelė – 45 m aukštyje, visas bokšto aukštis – 55 m. Kylant į bokštą, įrengtos 6
atokvėpio vietos. Įveikus 300 bokšto laiptelių, atsiveria ypatingas gamtos reiškinys – Nemuno kilpos.
Nemunas matosi iš dviejų pusių: tartum būtume tarp 2 Nemunų, matosi ir Birštono panorama,
Nemuno slėnis.
Atvažiavę į kurortą, apsigyvename viešbutyje.
Toliau vykstame į Stakliškes, kur lankome visiškai restauruotą, 19 a. buvusios alaus daryklos
“Gintaras“ salyklo džiovyklos bokštą, kuriame yra įrengtas Midaus muziejus*. Išgirsite midaus ir
jo gamybos istoriją. Pasivaikščiosime po visus bokšto aukštus, apžiūrėsime išlikusias autentiškas
erdves ir įrengimus. Degustuosime skirtingų skonių midų*.
Sugrįžę į Birštoną, pageidaujantys galės po Birštoną pasivažinėti elektromobiliu*. Elektromobilyje
yra audiogidas, kuris pasakoja Birštono istoriją, supažindina su lankomomis vietomis. Važiuoja jis

ratu 1 val. ir nuvažiuoja 6 km.
Laisvas laikas. Pasivaikščiojimas Birštono Nemuno krantine. Tai – viena romantiškiausių vietų
Birštone kaip ir Vytauto kalnas, šviečiantys fontanai… Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Tęsiame malonią pažintį su Birštonu. Aplankome Druskupį. Tai – vienintelis
toks Lietuvoje mineralinio vandens garinimo statinys. Čia pasijusite, lyg būtumėte prie jūros ir
kvėpuotumėte jūriniu vandeniu prisotintu oru… Toliau – Kneipo sodas. Tai – procedūra rankoms ir
kojoms, kurios metu gerinama žmogaus sveikata. Pagulėkite mineralinio vandens paviljone “Birutės
vila“ nemokamai.
Toliau – puiki pramoga – pasiplaukymas Nemuno upe
pantoniniu dviejų aukštų
pramoginiu laivu „Justina“* arba „Vytenis“* (trukmė – 1 val.).
Prieš palikdami Birštoną, papietaujame.
Keliaujame namų link. Sustojame 20 km nuo Kauno nutolusiame, viename garsiausių tarpukario
kurorte -– Kulautuvoje. Tarpukariu Kulautuva nusileido tik Palangai. Čia ilsėjosi Lietuvos elitas ir
svečiai iš Vakarų Europos, Amerikos, Argentinos ir kt. šalių. Vėl Kulautuva paskelbta kurortine
terotorija 2017 m. Kulautuvoje apžiūrime bažnyčios varpinę, kitas sustojimas – Akacijų alėja,
kuri 1399 m., minint prezidento A. Smetonos 60-metį gavo Smetonos alėjos vardą. Norint, kad
gatvė primintų Laisvės alėją, buvo pasodinta akacijų. Akacijų alėja pavadinta 1952 m. Vaikščiodami
Akacijų alėja, grožėsimės nuostabia tarpukario architektūra, medžio ir samanų skulptūromis. Šalia
Akacijų alėjos, prie vieno iš tvenkinių, pamatysime Madonos (Švč. Mergelės Marijos) paminklą,
pastatytą dar 1934 m. (atstatytas 1990 m.). Didžiajame Kulautuvos parke padarysimes savo kojoms
masažą – pasivaikščiosime basakojų taku (30 m ilgio takas). Aplankysime Deivių ir Dievų slėnį
(Pušyno g. 33). Pagal galimybę, atsigaivinsime Kulautuvos paplūdimyje (Pamario g.), kur veikia
lauko kavinės.
Vakare sugrįžtame į Šiaulius.
Kelionės kaina – 101 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – komfortabilus turistinės klasės autobusas;
*Kelionės vadovas -ekskursinė programa;
*Kelionės programos organizavimas;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje.
Papildomos išlaidos (*):
*Žiegždrių geologinis takas – tikslinama;
*Dzūkiškos bandos – 7 Eur / žm.
*Stakliškių midaus degustacija – tikslinama;
*Ekskursija Birštone su audiogidu elektromobiliu – tikslinama;
*Plaukimas laivu Nemuno upe 1 val. – tikslinama;
*Pietūs Birštone ~ 10 €.
.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, kainos gali keistis.
INFORMACIJA /REGISTRACIA tel.: 841399544; 525059; 860197003. Vadybininkė Ieva.

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

