Kelionė į praeitį – kelis šimtus ir kelis šimtus milijonų
metų
Programa:
Viekšniai-Kamanų pelkė-Papilė-Šaltiškių karjeras su gide Rita Masiuliene
(Trukmė 12 val.)
Kelionės datą, išvykimo vietą, laiką pasirenka užsakovas.
Kultūrinė kelionės dalis – po du senus Žemaitijos miestelius – Papilę ir Viekšnius,
išaugusius prie Ventos. Juose stebėtinai daug kultūrinio palikimo. Mūsų Žemės
sandarą ir vystymosi istoriją galima pajusti Šaltiškių molio karjere: stebina ne tik
raudonas kraštovaizdis, bet žinia, kad šio molio amžiaus siekia 250 milijonų metų.
Didžiausias Šiaurės Lietuvos pelkynas – Kamanos – labai įdomus, savitas. Tokios
ežerokšnių gausos (120) ir įvairovės niekur kitur Lietuvoje nėra.
Pirmoji stotelė – Viekšniai, minimi nuo 13 a. vidurio, dabar turi miesto statusą. Lankomės
prie paminklo Biržiškų šeimai. Aplankome Viekšnių vaistinės muziejų* (vaistinė veikė
nuo XIX a. antros pusės) bei to laikotarpio inteligento butą.
Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate saugoma net 10 tipų europinės svarbos
buveinių. Lankytojų centre siūlome virtualiai pakeliauti žiūrint G. Aleknos sukurtą filmą
„Kamanų rezervatas“. Rezervate yra įrengtas maždaug 4 km mokomasis takas. Lankytojus
priima tik darbo dienomis.
Pietūs „Viliošių“ kavinėje.*
Papilė, Simono Daukanto aikštė. Paminklas S. Daukantui. Pristatomi didžiojo istoriko,
tautosakininko, kalbininko, švietėjo darbai ir jo atminimo įamžinimas. Lakštingalų slėnis,
kur rengiamos Lakštingalų nakties poezijos ir muzikos šventės. Akmenimis grįstu taku,
išlikusiu iš XVIII a., pavenčiais nueiname iki I Papilės piliakalnio, aplankome S. Daukanto
kapą. Autobusu nuvažiuojame iki apžvalgos bokšto Daubiškių kaime. Lankome
penkiolikakamienę liepą.
Šaltiškių karjeras įtrauktas į gamtos paminklų sąrašą. Karjerą pasiekiame autobusu.
(Lietingą dieną ar neseniai po lietaus turėti guminę avalynę). Čia kasamas molis geležinkeliu
išvežamas į „Akmenės cementą“. Gėrimės Marsą primenančiu peizažu, iš tolo apžiūrime
galingą techniką. Galima paieškoti fosilijų.

Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo vietos, grupės dydžio.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – patogus turistinės 20-49 vt. autobusas;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa. Pastaba užsakius šią ekskursiją per KULTŪROS
PASĄ ir Kelionių centrą gido paslauga nemokamai.
*Kelionės organizavimas.
Paopildomos išlaidos:
Bilietų kainos: Kamanų rezervatas grupei iki 10 žmonių – 20 €, iki 20 žmonių – 40 €;
Viekšnių vaistinėje gegužės-spalio mėn.: 1,60 € / 0,80 €, lapkričio-balandžio mėn. 1,00 € /
0,5 €;
Pastaba. Užsakovui, pageidaujant ekskursinė programa koreguojama.
Informacija / 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

