KELIONĖ PAS GRAFUS ZUBOVUS ŠIAULIŲ KRAŠTE
Programa:
Ekskursijos maršrutas: aikštelė prie Dvaro g. 85 (prie Zubovų parko) – Zubovų rūmai –
Gubernija – Ginkūnai – Naisiai – Kairiai – Aleksandrija – šventiniai pietūs-degustacija
kavinėje „Presto“. Maršruto ilgis – 42 km autobusu bei apie vieną kilometrą pėsčiomis.
Kelionių organizatorius „Kelionių centras“, gidai Saulius Stasiūnas ir Alvina
Petraitienė kviečia pakeliauti Šiaulių krašte ir paviešėti grafų Zubovų dvaruose,
pabendraujant su gidais– „grafais“, tarsi tai vyktų prieš šimtą ir kiek daugiau
metų…
Susitikimo vieta ir laikas: 10.45 val Gegužių gatvė aikštelė prie PC Akropolis ir
11.00 val – aikštelė prie Dvaro g. 85, (prie Zubovų parko).
Istorija be žmonių – tik nebylių faktų rinkinys. Tad pabandykime suskaičiuoti
Šiaulių asmenybes. Rasime daug – tikrai šimtas ir daugiau.
Tada pasunkinkime sąlygas ir skaičiuokime iškilias šeimas. Tokių rasime dešimtimis. O jei
paieškojus giminės, kuri mus tebelydi bent nuo aštuonioliktojo amžiaus iki dabar. Prašau
padėti rasti daugiau, nes radome tik VIENĄ! Tai – Zubovai!
Kiek gali apimti vienos giminės keliai? Nuo Sankt Peterburgo iki Paryžiaus, nuo
Rundalės iki Jurbarko… Kuo šios giminės žmonės tapo? Grafais, imperatorienės
favoritais, sąmokslininkais, pradžios mokyklų bei gimnazijos steigėjais,
agronomais, architektais, pianistais… Koks jų palikimas mūsų krašte? Rūmai, parkai,
dvarai, verslai, istorijos pamokos ir visuomeninio gyvenimo pavyzdžiai…
Kviečiame pakeliauti Šiaulių krašte su ypatingo likimo Zubovų giminės istorija nuo
XVII amžiaus iki XXI-ojo, nuo pamatų iki rūmų, nuo pirmojo iki nepaskutiniojo,
nuo…iki…
Kartu su Jumis apžvelgsime Zubovų giminės paveldą – ne tik statinius bei
grindinius, bet ir visuomeninės, politinės bei verslo veiklos pavyzdžius, kūrybos
išskirtinumą, aristokratiškosios dvasios palikimą…
Ekskursijos pabaigoje siūlome dvariškai papietauti – degustuoti zuboviškus
„piemienukus“ (virtinukus) – trys rankų darbo rūšis nuo sočiųjų „koldūniukų“ iki
linksmųjų „durniukų“ (gali pasitaikyti ir toks – su autentišku XX a. pradžios dvaro
virtuvės gėrimu. Degustacijos kaina – 6 Eur žmogui. Degustacijos užsakymas priimamas iš
anksto – 2-3 darbo dienos iki ekskursijos.
KELIONĖS KAINA – 13 Eur.

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*20-36 vt. transportas;
*Gido-kelionės vadovo ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Degustacija „Presto“ – 6 Eur/asm.

Datos:
Datos: 2022 07 10-2022 07 10
Trukme: 3 val.
Kaina: 13 €
Datos: 2022 08 28-2022 08 28
Trukme: 3 val.
Kaina: 13 €
Datos: 2022 10 22-2022 10 22
Trukme: 3 val.
Kaina: 13 €
Datos: 2022 11 19-2022 11 19
Trukme: 3 val.
Kaina: 13 €

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

