Į PAŽAISLIO VIENUOLYNĄ IR DIDŽIAUSIĄ LIETUVOS
ROŽYNĄ – VDU BOTANIKOS SODĄ KAUNE
Programa:
Į PAŽAISLIO VIENUOLYNĄ IR DIDŽIAUSIĄ LIETUVOS ROŽYNĄ
VDU BOTANIKOS SODĄ KAUNE
VDU Botanikos sode lankytojus vilioja daugiau nei 1500 skirtingų rožių rūšių ir veislių
(daugiau nei 4000 krūmų). Tai gausiausia rožių kolekcija Lietuvoje. Čia auga ne tik pačių
populiariausių grupių rožių atstovės, bet ir naujausios, dar mažai paplitusios veislės.
Rožyne rožės susodintos tiek pagal grupes, tiek pagal sukūrusius selekcininkus bei šalis.
Rožynas didžiuojasi gausia istorinių rožių kolekcija (200 istorinių veislių rožių). Seniausios
rožės išlikusios nuo 16a. Botanikos sodo rožyną sukūrė žinomi Lietuvos rožių ekspertai
Dovilė ir Mindaugas Rylos.

Ryte 7.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*7.00 – Gegužių g PC Akropolis ir 7.15 – Tilžės g Katedra. Kelionė į Kauną – į Pažaislio
vienuolyną. Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra vienas puikiausių brandžiojo baroko
architektūros šedevrų Šiaurės rytų Europoje. Šventovę Kauno pakraštyje tuo metu atokiame miške,
17a. vienuoliams kamalduliams pastatydino LDK kancleris Kristupas Žygimantas Pacas (1621–1684).
Ansamblis suprojektuotas italų architekto Džiovani Batista Fredianio, išpuoštas Lombardijos
skulptūros meistrų lipdiniais ir florentiečio tapytojo Mykolo Arkangelo Palonio freskomis. Ansamblio
savitumą lemia unikalus architektūrinis sprendimas. Pirmą kartą Europoje panaudota įgaubta
bažnyčios fasado plokštuma, gana retas šešiakampis planas, ašinė simetriška viso vienuolyno
kompozicija. Apie 10.00 val. atvykstame į vienuolyną. Ekskursija po vienuolyno ansamblį su
Kauno miesto gidu *trukmė apie 2 val.
Vykstame į Kauno botanikos sodą, kuris paskendęs Aleksoto žalumoje. 1923 m. įkurtam
botanikos sodui ypatingą aurą suteikia legendomis apipinto dvarininko Jozefo Godlevskio Aukštosios
Fredos dvaras ir tarpukario Lietuvą menanti oranžerija. Joje auga Oginskio dvarą puošęs, daugiau
kaip 120 metų amžiaus, valgomasis kiaušvis, noksta papajos ir bananai, su istorija ir simbolika
supažindina bibliniai augalai. Augalų ekspozicijos ir brandus parkas su įdomia, pagal buvusio dvaro
šeimininko inicialus J ir G suformuota tvenkinių sistema. Ekskursija po Botanikos sodą, po
rožyną su sodo gidu *bilietas 5 Eur, gidas grupei 40 Eur.
Iš Botanikos sodo vykstame į senamiestį „Bernelių užeigą“ pavalgyti *apie 10 Eur.
Tęsiame pabuvimą Kaune. Kelionės vadovo–gido lydimi pasivaikštome po Kauno

senamiestį, ekskursija „Kauno senamiesčio akcentai“. 900 metrų Vilniaus gatvė ir 1600 metrų
Laisvės alėja sudaro vieną ilgiausių Europoje pėsčiųjų promenadų. Pradėjus eiti Kauno senamiestyje
ir pabaigus už Soboro pamatysime daugelį svarbiausių Kauno istoriją menančių vietų: Rotušė,
Katedra, Istorinė Prezidentūra, Vytauto Didžiojo paminklas ir kt.
Apie 18 val. paliekame Kauną. Kelionė į namus.

KELIONĖS KAINA 26 €
Į Kelionės kainą įskaičiuota :
*Autobusas kelionei
*Kelionės organizacija
*Kelionės vadovas–gidas

PAPILDOMOS IŠLAIDOS: mokami objektai, mokamos paslaugos (pasirinktinai)
*Pažaislio vienuolynas: bilietas 6 Eur, gidas grupei 60 Eur
*Botanikos sodas–rožynas: bilietas 5 Eur, gidas grupei 40 Eur, Oranžerija bilietas 5 Eur
*Pavalgymas „Bernelių užeiga“ pietūs 10 Eur

INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 8 413 995 44, 8 696 840 64 kelionių operatorė Sigita

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

