KELIONĖ LAIVU Į KADAGIŲ SLĖNĮ–KARALIŠKASIS
BIRŠTONAS IR DZŪKIŠKOS BANDOS
Programa:
Ten, kur prieš įtekėdamas į Kauno marias Nemunas daro vingį, kairiajame jo krante, prie
Arlaviškių gyvenvietės yra kadagiais apaugęs šlaitas. Nuo pat šlaito viršaus iki vandens veši
kadagynai, kurie čia savaime auga jau gerą šimtmetį. Laikui bėgant, susiformavo visas
kadagių slėnis – Alpes primenantis gamtos kampelis. Kadagių slėnio pažintinis takas arba
Arlaviškių pažintinis takas yra įrengtas 2010 m. Jis priklauso Kauno marių regioniniam
parkui. Visas pažintinis takas yra 1,3 km ilgio. Dalis tako yra nuklota lentomis su
atitvarais. Įrengtos apžvalgos aikštelės su suoliukais, stovi informaciniai stendai, yra ir
pavėsinių…Nuo tako atsiveria nuostabi panorama, nuostabūs vaizdai. Šis pažintinis takas –
akims paganyti…

Ryte išvykimas į Kauną. Iš Kauno marių prieplaukos kiekvieną šeštadienį 10.00 val. kursuoja
laivas “Nemunas ” į kadagių slėnį. Plaukimo trukmė – 1.30 val. ir tiek pat laiko
praleidžiame KADAGIŲ SLĖNYJE. Kartu su grupe plaukia Kauno Regioninio parko gidas,
kuris kaip tikras plaukiamos teritorijos šeimininkas pateikia išsamų pasakojimą apie
matomas vietoves. Pasakoti gidas turi daug ko, nes praplaukiamos visos Kauno marios, kurios yra
didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Išgirsite pasakojimą apie vandeniu palaidotus
kaimus, apie gamtos stebuklus ir kultūros bei istorijos objektus krantuose.
Bet svarbiausias šios kelionės objektas yra neabejotinai KADAGIŲ SLĖNIS. Kauno
regioninio parko gido lydimi, praeisime kadagių slėnio pažintiniu taku. Kadagių slėnio
skardžio viršūnėje prieš akis atsivers nuostabus vandenų vaizdas su matomomis salomis bei
pusiasaliais. Sužinosite apie kadagio naudą sveikatai, išmoksite pažinti vyriškus ir moteriškus
kadagius, sužinosite kadagyno istoriją… Gidė papasakos, kokių retų gyvūnų bei augalų galima rasti
šioje vietovėje …
Maloniai pabuvę Kadagių slėnyje, važiuojame į Birštoną. Justinas Marcinkevičius apie Birštoną
rašė: “Palaimintos vietos, reto vaizdingumo apylinkės. Atrodo, kad net senasis Nemunas, smarkiai
plušėjęs jas kuriant, liko pats jų grožio pakerėtas ir ėmė puldinėti iš vieno krašto į kitą… Apsisukusi
seniui galva ir pats ėmė nebesuprasti, į kurią pusę teka. Ačiū jam už šį apsvaigimą, sukūrusį Nemuno
kilpas.” Birštonas – unikalus Lietuvos kurortas, įsikūręs Nemuno kilpose. Tai – vienas seniausių
balneologinių kurortų, istorijos kronikoje rašomų nuo viduramžių. 14 va.l aplankome Kneipo sodą.
Dalyvaujame edukacinėje programoje “Sebastianas Kneipas: sveikatos filosofija ir praktika”*.
Išbandysime sveikatinimo procedūras Kneipo sode ,”Birutės viloje”.
Po to, kelionės vadovo-gido lydimi, pasivaikščiosime po kurortą: Vytauto kalnas, paminklas Vytautui,

Kurchauzas, mineralinio vandens biuvetė, krantinė, senosios gydyklos, Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia, J. Basanavičiaus aikštė, Birštono centrinis parkas, Sakralinis muziejus*.
Laisvas laikas Birštone.
Keliaujame namų link. Sustojame Geležūnų kaime, Nemajūnų kaimo bendruomenės Amatų
centre. Skanaujame kulinarinio paveldo patiekalą – Dzūkiškas bandas*.

Kelionės kaina – apie 590 Eur / grupei (49-55 v. autobusas)
Kelionės vadovo-gido paslauga – 80 Eur / grupei
Plaukimas laivu Kaunas–Kadagių slėnis su gido paslauga. Kadagių slėnio pažintiniu taku –
12 – 10 Eur / žm.
Kneipo sodas – gido paslauga grupei – 30 Eur
Sakralinis muziejus – be gido, nemokamai; su gidu – 1 Eur /žm., tel.: 831965699.
Dzūkiškos bandos – 7 Eur /žm.

Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama. Galima aplankyti Stakliškių UAB
”Lietuviškas midus”, dalyvauti degustacinėje programoje: 4 gėrimai –9 Eur, 5-10 Eur , 6-12 Eur.
Galima organizuoti ekskursiją po gamyklą ir muziejų be degustacijos – 20 Eur /grupei iki 20 asmenų.
Informacija tel.: 841399544, 869807197 – Jovita; 861846466 – Virginija.

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

