,,GRAFŲ ZUBOVŲ KELIAIS. VAKARŲ DVARŲ ŽIEDAS“
Programa:
Data: pasirenka užsakovas.
Kelionių organizatorius „Kelionių centras“, Plungės krašto gidė Virginija Liutikaitė ir
kelionių vadovas Saulius Stasiūnas kviečia pakeliauti ir patyrinėti grafų Zubovų palikimą
bei istoriją Vakarų Lietuvoje.
Maršrutas: Šiauliai–Plungė–Žadeikiai–Kretinga–Pryšmančiai–Dimitravas–Plungė–Šiauliai.
Grafų Zubovų istorija Lietuvoje – ypatinga. Pirmiausia tuo, jog ten, kur pasirodė šios
giminės atstovai, gyvenimas keitėsi ir keitėsi į gerąją pusė. Antriausia tuo, jog ši giminė jau
skaičiuoja Lietuvoje dvidešimt trečiąjį dešimtmetį, aštuonias kartas ir kuria šių laikų mūsų
kultūrą. Trečiausia tuo, kad verta pakeliauti šių žmonių keliais ir pasimokyti tų vertybių,
kurioms laikas ir senatis negalioja ...
Kelionę pradėsime Šiaulių centre, važiuodami Aušros alėja ir nužvelgdami Zubovų rūmus –
Didždvario pasididžiavimą. Šiauliai – Zubovų Lietuvoje istorijos pradžia 1796 metais, dvasinis ir
fizinis šios išskirtinės giminės centras.
Pro Kuršėnus ir Telšius nuvyksime prie pačios garsiausios Plungės vietos – varpinės. Garsi ji ne tik
savo senųjų varpų skambesiu, bet ir simboliais, liudijančiais , kad būtent Zubovai Rusijos imperijos
pakraščio miestelį pradėjo vesti link būsimo miesto kontūrų – su rūmais, laikrodine, parku, varpine,
koplyčia. Kartu su gide Virginija patyrinėsime, kaip keitėsi Plungės urbanistinis veidas, įgydamas
skoningai ir su rūpesčiu tvarkomos privačios valdos įvaizdį.
Zubovų ir Plungės likimai susijungė 1806 metais. Tais pačiais metais Zubovų įsigijo ir Kretingos
dvarą. Plačiose valdose buvo įkuriami ūkiniai-gamybiniai dvaro padaliniai – palivarkai. Vieną tokių
aplankysime pakeliui į Kretingą. Dabar tai – Žadeikių kaimas, kurio didžiausioji sodyba išlaikė
zuboviškų užmojų dvasią, verslumą bei kai ką daugiau, ką atrasime čia pasivaikščioję…
Kitas ne mažiau įdomus palivarkas Platono Zubovo garbei buvo pavadintas Platonavu. Jo
kaimynystėje, jau pravažiavus Kretingą, rasime ir palivarką, išaugusį į atskirą Pryšmančių dvarą.
Tai labiausiai į vakarus nutolusios Zubovų giminės valdos Lietuvoje. Apžiūrėsime, kaip jos atrodo
dabar. Kai kurie statiniai liudija buvusios ekonominės veiklos mąstą, o dabarties projektai įgyvendina
vizijas, jog į šias vietas grįš kultūrinės veiklos tradicijos bei istorinė atmintis.
Platono Zubovo brolio Dimitrijaus – lietuviškosios šios giminės pradininko – vardas išliko Dimitravo
dvaro ir dabartinės gyvenvietės pavadinime. Šią vietą tiesiog būtina aplankyti, kad galėtume
vaizdžiai palyginti devynioliktąjį ir dvidešimtąjį amžius. Ne visada laikas atneša tik progresą, ne visos
technologijos išlaiko mūsų dvasią ir vertybes, paveldėtas iš protėvių… Istorijos klaidos turi būti
išmoktos ir primenamos ateities kartoms, kad tai nepasikartotų…
Apvažiavus plačius palivarkus, metas ir į pagrindinis Kretingos dvaro rūmus užsukti. Zubovų
veiklos metus nuo 1806-ųjų iki 1864-ųjų čia mini plytinės tvoros su vartais, ūkvedžio namas ir rūmai.
Tiesa, dabartinai rūmai turi dvi dalis – rytinę ir vakarinę. Mielo ir truputį išvargusio keliautojo laukia
nelengva užduotis – pasakyti, kurią dalį statė Zubovai, o kurią – jau Tiškevičiai. Gal būt pavyks
lengvai, maloniai pietaujant abi rūmų dalis jungiančioje oranžerijoje – Žiemos sode. Čia auga

daugiau kaip 170 rūšių ir apie 5000 vienetų augalų. Gausiausias kolekcijas sudaro svyrantys
(ampeliniai) augalai, sukulentai, epifitai, dracenos ir šilkmedinių šeimos atstovai. Žiemos sodo
baseine auga vandens lelijos ir viksvuolės, tarp kurių plaukioja ryškiaspalviai japoniniai
karpiai. Ekskursija po rūmus ir parką gražiai sujungs grafų Zubovų pradėtus darbus, grafų
Tiškevičių laikus ir muziejaus pastangas visai tai išsaugoti mums ir ateičiai.
Grįždami link namų, vis minėsime skirtingus laikmečius ir gretai bėgantį laiką. Tad visai ne
nuostabu, jog sustosime prie Plungės dvaro ir jo parko gilumoje rasime LAIKRODINĘ. Plataus
horizonto žmonių – Zubovų – nužiūrėta Florencijoje ir devyniolikto amžiaus viduryje čia pastatyta
pilaitė gidės Virginijos bus pristatyta ir kaip Plungės miesto pradžia, ir kaip legendinės meilės
istorijos liudininkė… Gal būt tai paaiškins, kuo iškilios ir gyvybingos visos aštuonios Zubovų kartos
Lietuvoje… Simboliška, kad dabar čia įsikūrusi biblioteka.
Kelias į Šiaulius neprailgs, nes tai tik sekundė lyginant su trečiąjį šimtmetį skaičiuojančia grafų
Zubovų Lietuvoje istorija.
Kelionės trukmė – 14 val.
Kelionės kaina – _____ Eur (kaina priklauso nuo grupės dydžio ,išvykimo vietos ir ji derinama
agentūroje )
Į kelionės kaina įskaičiuota:
• Transportas kelionei,
• Kelionės vadovo ir gidės ekskursinė programa,
• Ekskursijos organizavimas.
Papildomos išlaidos:
• Kretingos dvaro – muziejaus lankymas su gidu 4/2/1.20 Eur suaugusiems, pensininkams,
moksleiviams ir 40 Eur gidas grupei,
• Pietūs kavinėje „Pas grafą“ – pagal pasirinkimą iš meniu.
Pietų MENIU:
Salotos
Grafienės Sofijos salotos su avokadais ir krevetėmis 6,90 €
(avokadas, krevetės, greipfrutas, padažas su jogurtu)
Grafo Aleksandro salotos su tigrinėmis krevetėmis ir mangais 12,00 €
(tigrinės krevetės, mangas, įvairios salotos, agurkas, greipfrutas, apelsinas, avokadas,
mango, medaus, garstyčių padažas)
Jūros gėrybių ir žuvies karštieji patiekalai
Grafų Zubovų otas su voveraitėmis 12,90 €
(garnyras: kepintos bulvės, karštos daržovės)
Grafų Tiškevičių lašiša su špinatų-krevečių padažu 12,90 €
(garnyras: v. apkeptos bulvės, karštos daržovės)
Paukštienos karštieji patiekalai
Kepsnys „Grafui“ kalakutiena su bruknėmis 10,00 €
(garnyras: bulvių kroketai, kepta cukinija, kriaušė, apelsinas)
Kepsnys „Grafienei“ vištienos krūtinėlė su ananasais ir sūriu 10,00 €
(garnyras: ryžių ir vaisių salotos, vaisiai)
Informacija /užsakymo registracija tel.: 841399544 ,861846466 Virginija ,869807197 Jovita .

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

