KELIONĖ Į LIETUVOS CENTRĄ: PABERŽĖ–RADVILŲ
MIESTAS KĖDAINIAI–ŠUŠVĖS MIDAUS DEGUSTACIJA
Programa:
Kėdainių kraštas yra vidurio Lietuvos žemumoje, tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos aukštumų.
Per patį krašto vidurį – 50 km vingiuoja Nevėžis. Kėdainiai yra vienas seniausių Lietuvos
miestų, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1372 m. Nuo 15 a. Kėdainiai buvo
privatus miestas, valdomas kunigaikščių Radvilų ir didikų Kiškų. Ypač ryškius pėdsakus
mieste paliko kunigaikštis Kristupas Radvila ir jo sūnus Jonušas Radvila. Tėvas ir sūnus
rūpinosi miestu, kvietė į miestą užsienio amatininkų, inžinierių, švietėjų… Radvilų laikais
Kėdainiai garsėjo kaip amatų ir prekybos centras bei daugelio tautų, religijų ir kultūrų
miestas.
Kėdainiai yra vienas iš 7 Lietuvos miestų, turintis unikalų senamiestį, kuriame išlikęs
istorinis gatvių tinklas, keturios prekybinės aikštės, nemažai vertingų 17-19 a. pastatų …
Kelionė į Kėdainių kraštą. Atvykstame į Paberžę. Paberžės bažnytkaimis įsikūręs 32 km nuo
Kėdainių. Paberžės dvaras įsikūręs prieš kelis šimtmečius. Dvarininkas buvo aktyvus 1863 m.
sukilimo rėmėjas.
Lankome 1863 m. sukilimo muziejų ir Tėvo Stanislovo liturginio meno saugotuves*, kurios
kaip tik yra įsikūrusios Stanislovo Šilingo dvare Paberžėje*. Muziejuje išvysite sukilėlių
ginklų, asmeninių daiktų, nuotraukų, dokumentų. Pamatysite žymiausių Lietuvos grafikų ir tapytojų
dailės kūrinius, atspindinčius sukilėlių kovas. Išvysite unikalias Tėvo Stanislovo “saugotuves” –
bažnytinio meno, metalo plastikos, skulptūros, tapybos ir kt rinkinius.
Kėdainiuose ekskursija “Kėdainiai – kunigaikščių Radvilų miestas”*. Ekskursijos metu
susipažinsime su šios kilmingos šeimos istoriniais ženklais, kurių gausu jaukiame Kėdainių
senamiestyje. Aplankysite Evangelikų reformatų bažnyčią – kunigaikščių Radvilų nekropolį*, jos
kriptą, kurioje puošniuose renesanso ir baroko stiliaus sarkofaguose palaidoti Radvilų giminės
atstovai.
Apsilankysime restorane “Grėjaus namas”*, kur paskanausime pagal LDK laikų receptą
pagamintą ”Radvilų troškinį”*.
Tęsiame kelionę link Plinkaigalio kaimo, kur šalia Plinkaigalio piliakalnio ant sraunios Šušvės upės
kranto yra atgimęs senasis priešistorinių laikų midininko amatas, kur gaminamas seniausias
gėrimas pasaulyje – MIDUS. Midus – tai natūralios fermentacijos, nespirituotas alkoholinis
gėrimas. Visas čia pagamintas gėrimas yra iš vietinio bityno bičių surenkamo medaus. Midus
brandinamas ne mažiau 1 metus, kai kurios rūšys iki 3 metų. Midaus skonis taurus, neįkyriai saldus
ir pilnas. Dalyvausime degustacinėje programoje “Midaus upės tekėjo…”*. Programos metu
sužinosime apie gamybos ypatumus, vartojimo papročius. Aplankysite gamybos įmonę, rūsį.

Degustuosite midų, vaišinsitės naminiu sūriu, medumi. Dalyvausite protų mūšyje, kurio
nugalėtojų lauks netikėtas prizas.
Kelionė į namus.
Dėl kainos teirautis agentūroje!
Iš Šiaulių – 49 v. autobusas
Kelionės vadovo – gido paslauga – 80 -100 Eur / grupei
Papildomos išlaidos:
Paberžės muziejus. Bilietas 1.60-0.80 Eur. Gidas – 20 Eur / grupei;
Ekskursija Kėdainiuose – 40 Eur / grupei (trukmė – 2 val.);
Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus. Bilietas 2-1 Eur;
Grėjaus namas-restoranas “Radvilų troškinys” – 6 Eur /žm.;
Midaus degustacija – 8 Eur /žm.’
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama.
Iformacija /užsakymas tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita,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

