KUNIGAIKŠČIŲ OGINSKIŲ KELIAIS PER ŽEMAITIJĄ IR
ŽEMAIČIŲ SOSTINĖ TELŠIAI
Programa:
Vienos dienos pažintinė ekskursija.
Mašrutas: Šiauliai–Užventis–Varniai–Rietavas–Plungė–Telšiai
Ryte pradedame kelionę po Žemaitiją. Išvykstame iš Šiaulių 8.00 val. Išvykimo vieta: Tilžės gatvė,
Katedra ir 8.15 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Kelionė Šiauliai–Užventis–Varniai. Varniai – miestas Telšių rajono savivaldybėje. Varniai –
Žemaitijos širdis, kurioje išsaugota istorija.Varniuose Mikalojus Daukša išleido pirmąsias lietuviškas
knygas, iš čia pasklido Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis. Varnių istorija prasidėjo dat 14 a.
pradžioje. Šešioliktame amžiuje Varniai buvo svarbiausias lietuvybės ir lietuviškos kultūros centras
visoje LDK.
Ekskursija po Varnius su vietiniu gidu*. Aplankomas Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas*, Lurdas šventoriuje, ir Šv. Aleksandro bažnyčia.
Iš Varnių keliaujame į Rietavą. Rietavas – Lietuvos šviesuolių, Lietuvos laisvės ir spaudos
puoselėtojų kunigaikščių Oginskių rezidencija. XIX a. Rietavas tapo socialinių ir technologinių
naujovių centru: panaikinta baudžiava, įvestas pensijinis amžius, nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono
linija, įžiebtos pirmos Lietuvoje ekektros lemputės.
Šiandien kunigaikščių Oginskių
didybę mena vos keli pastatai: didinga Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, Muzikantinė, naujam
guyvenimui prikelta karietinė ir baltos kolonos, žyminčios rūmų vietą Oginskių sukurtame parke.
Apsilankome Oginskių kultūros istorijos muziejuje*. Ekskursija po Rietava su muziejaus
gidu*.
Keliaujame į kitą kunigaikščių Oginskių miestą – Plungę. Pakeliui, Kumžaičių kaimo „Karčiamoje“
pietaujame – žemaitiškų valgių degustacija*.
Ekskursiją tęsiame Plungės dvare. 1873 m. Plungės dvarą, miestelį ir jo apylinkes įsigijo
kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jis Plungėje įkūrė grožiu ir kultūrine veikla garsėjusią rezidenciją.
Vokiečių kilmės architektas Karlas Lorenzas suprojektavo puošnų rūmų ansamlį, organiškai
įsikomponavusį
į seną natūralaus miško vietoje suformuotą ir dviem tvenkinių
grandinėmis paįvairintą mišraus stiliaus parką. Architektūriniu akcentu tapo pastatyti
italų neorenesansinio stiliaus rūmai su 2 oficinomis. Šiandien Plungės dvaras vadinamas Žemaitijos
Versaliu, kuriame yra Žemaičių dailės muziejus.
„Istorinė ekskursija M. Oginskio rūmuose“ su muziejaus gidu*. Ekskursijos metu
susipažinsime su M. Oginskio ir jo šeimos nuveiktais darbais. Vaikščiosime po rūmus, parką*.
Iš Plungės vykstame namų link, sustojame Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Pažintinė ekskursija
„Telšiai – istorijos ir meno miestas“* su vietiniu gidu. Ekskursijos metu susipažinsime su
Telšių istorija, aplankysime svarbiausius istorinius , kultūrinius, architektūrinius objektus: Švč.
Marijos Mergelės ėmimo į dangų bažnyčią, Turgaus aikštę. Taip pat buvusios rabinų mokyklos
Telšių ješivos pastatas, Didžioji Žemaičių siena, Katedros aikštė, buvęs Bernardinų vienuolynas,

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra, kunigų seninarija, paminklas Durbės mūšiui.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 23 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Varniai. Ekskursija – 3 € /asm;
*Rietavas. Oginskių kultūros istorijos muziejus. Bilietas 1- 0.5 Eur. Gidas grupei – 20 Eur;
*Plungė. Oginskio rūmai ir parkas. Bilietas 5-3 Eur. Po parką – 15 Eur / grupei; po rūmus – 15 Eur /
grupei;
*Telšiai. Gido paslauga – ekskursija po miestą – 50 Eur /grupei;
*Kumžaičiai, “Karčiama“. Žemaitiški valgiai – 7 Eur .
GALI KEISTIS: Dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių kelionės programa,
objektų lankymo tvarka, mokamų objektų skaičius ir kainos.
PASTABA. AUTOBUSUOSE IR LANKOMUOSE OBJEKTUOSE BŪTINA DĖVĖTI KAUKES.
Informacija /registracija tel.: 841399544, 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva.

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

