DVIEJŲ DIENŲ KELIONĖ PO VILNIAUS KRAŠTĄ IR
DIEVENIŠKIŲ ISTORINĮ REGIONINĮ PARKĄ
Programa:
Dieveniškių kraštas – nedidelė kilpa Lietuvos žemėlapyje. Kartais ji vadinama ašara arba
į kaimyninę Baltarusiją įsiterpusiu pusiasaliu. Vietiniai gyventojai dažniausiai ją vadina
”apendiksu”. Kodėl taip atsitiko? Anot
legendos, 1939 m. Maskvoje,
braižant Lietuvos sieną, ant stalo gulėjo Stalino pypkė ir niekas nedrįsęs jos patraukti.
Kelionės maršrutas: Šiauliai–Vilnius–Markučių dvaras–Medininkų pilis–Juozapinė–Jašiūnų
dvaras–Paulavos respublika–Šalčininkai–Dieveniškės.
IŠVYKIMAS IŠ ŠIAULIŲ: 6.00 val.– Gegužių g., PC Akropolis, 06.15 val. – Tilžės g., stotelė prie
Katedros.
1 diena. Ekskursiją pradedame nuo Vilniaus, prasukame po Puškino parką Markučiuose. Ant
kalniuko esančiame Markučių dvare dabar yra įsikūręs A. Puškino muziejus. Nuo Markučių dvaro
netoli ir vienintelis toks objektas Lietuvoje – tai serpantinas arba vingiuotas kalnų keliukas (Žiedų
gatvėje). Pavažiavę tuo keliuku, lendame į Minsko plentą ir važiuosime į Medininkus, į Medininkų
pilį. Aplankome Medininkų pilį*, kuri yra viena iš magiškiausių pilių Lietuvoje. Pilis slepia didžiulę
istoriją. Ji – viena iš didžiausių lygumų pilių Rytų Europoje. Pilis pastatyta 14 a. pabaigoje. Pilyje
ekskursija su pilies gidu*. Susipažinsime su pagrindiniame bokšte veikiančia išskirtine
ekspozicija. Nuo apžvalgos aikštelės apžvelgsime Medininkų apylinkes. Netoli Medininkų pilies
– JUOZAPINĖS KALNAS. Tai – antras pagal aukštį kalnas Lietuvoje. Į antrą vietą jis nukrito
tik 2004 m., kai visai šalia buvo „atrastas“ už Juozapinę metru aukštesnis kalnas Aukštojas
(pavadintas vyriausio baltų dievo vardu, 293,84 m).
Toliau atvažiuojame į Jašiūnų dvaro sodybą. Šio dvaro istorija susijusi su keliomis giminėmis.
Nuo 15 iki 18 a. dvarą valdė Radvilos, vėliau – Ignotas Balinskis, o nuo 1820 m. – jo sūnus Mykolas
Balinslis. Ekskursija po dvarą su dvaro gidu*. Po ekskursijos pietaujame Jašiūnų dvaro
restorane*. Važiuojame Merkio upės link – į Paulavos respubliką. Tai – dabartiniame Merkinės
kaime (Šalčininkų rajonas) susikūrusi nedidelė valstiečių savivaldos bendruomenė – Paulavos
respublika. Ji gyvavo nuo 1769 m. iki 1795 m. Respublikos įkūrėjas buvo dvarininkas Povilas
Kseveras Bžostovskis. Respubliką sudarę Merkinės dvaras sujungtas su Turgelių polivarku. Visa
respublika – apie 3 tūkst. ha plotas…Tai buvo savotiška valstybė valstybėje. Valstybė turėjo savo
įstatymus, pinigus, herbą bei vėliavą… Aplankome buvusios Paulavos respublikos teritoriją, kur
stūkso buvusių pastatų fragmentai, nutiesti takai, pastatytas paminklinis akmuo Paulavos respublikai
atminti.
Vykstame į Šalčininkus.
Nakvynė Šalčininkuose – viešbutyje „Kesminta“ 3*.
2 diena. Pusryčiai. Aplankome Šalčininkų dvarą – Vagnierių rūmus. Tęsiame ekskursiją,
vykstame į Dieveniškių istorinį regionini parką (ši teritorija ir vadinama „Dieveniškių kilpa“).
Aplankome lankytojų centrą, nuvykstame prie Gaujos mokomojo tako, kuris visiems paliks

neišdildomą įspūdį. Čia jau tūkstantį metų keroja didingi Stakų ir Grybiškių ąžuolai, čia stūkso
ledynmečio palikti uolienų luitai ir legendomis apipinti stambūs akmenys. Gausu pilkapių ir
pilkapynų (52). Savita ir šio krašto žmonių šnekta, suformuota įvairių tautų kaimynystės.
Pamatysime senovinius gatvinius kaimus, Norviliškių pilį. Ekskursijos vadovė Dieveniškių istorinio
regioninio parko gidė p. Irutė. Po Ekskursijos pietaujame. Kelionė per Vilnių – į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 81 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei – komfortabilus turistinės klasės autobusas;
*Kelionės vadovo-gido paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas;
*1 nakvynė su pusryčiais Šalčininkuose viebutyje „Kesminta“ 3.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Puškino muziejus 1.20-0.60 Eur. Gidas – 10 Eur / grupei;
*Medininkų pilis 4-2 Eur. Gido paslauga – 30 € / grupei;
*Jašiūnų dvaras 2-1 Eur, gido paslauga grupei – 20 Eur. Pietūs dvaro restorane – apie 10 Eur;
*Ekskursija po Dieveniškių istorinį regioninį parką (4 val.) – 80 Eur / grupei.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Informacija /registracija tel.: 841505259, 841399544, 860197003, 869807197 – 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

