KUNIGAIKŠČIŲ PRAMINTAIS TAKAIS. MIDAUS
DEGUSTACIJA
Programa:
Kelionės maršrutas: Trakai – Užutrakis – Angelų kalva – Aukštadvaris – Punia
–Stakliškės
Pasirinkite lankomus objektus, vietoves, programas.
Trukmė iki 14 val.
Išvykimo data, laikas ir vieta: pasirenka užsakovas.
*Trakai – senoji Lietuvos sostinė. Trakai – Lietuvos turizmo simbolis, panašiai kaip
Venecija Italijoje arba Sankt Peterburgas Rusijoje. Trakai yra buvę valstybės valdovų
rezidencija. Visi LDK kunigaikščiai gyveno Trakų salos ir pusiasalio pilyse, čia yra vykę
svarbių kultūros ir istorijos įvykių…
*Trakų salos ir pusiasalio pilys – Trakų istorijos muziejus. Ekskursija – „Trakų Salos
pilis“ (Bilietas: 8-4 Eur; gidas: 15 Eur grupei; iki 30 žm.)
*Trakai – ekskursija: „Nepažinti Trakai“, laivu po Galvės ežerą su kibinų
degustavimu – 8.20 Eur/žm.
*Užutrakio dvaras. Pagal, lenkų arcitekto Juzefo Huso projektą ant Galvės ežero kranto
pastatyti prabangūs Liudviko 16 a., stiliaus interjerais dekoruoti, rūmai su įspūdinga,
atvirais paviljonais, karūnuota terasa. Ekskursija: aplankome buvusią ūkinę dalį bei rūmus.
Susipažįstame su dvaro sodybos ir ją, įkūrusios grafų Tiškevičių šeimos istorija. Keliaujame
po 80 ha mišraus stiliaus parką, susipažįstame su augmenija, gyvūnija ir parko restauracijos
menu. Gido paslauga grupei – 80 Eur; bilietas 3-1,5 Eur/žm.
*Angelų kalva – Užugirio kaimas, Trakų rajone. Čia gausu medinių angelų skulptūrų, dailių
kaltinių saulučių bei tautiniais simboliais išpuoštų gyvybės medžių. Ant kalvos 18 angelų
skulptūrų. Tarp jų – vienintelis žmogaus ūgio angelas. Tai – GERUMO ANGELAS – tad
kviečiame apkabinti ir pasisemti gerumo…
*Aukštadvaris – Velnio duobė. Velnio duobė – tai geologinis gamtos paminklas, įtrauktas į
Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Ši duobė apipinta legendomis ir
istorijomis. Ji – ypatinga mitologinė sakralinė vieta. Jo kilmė neįminta mįslė.

Pamatykite “Velnio duobę“, net jei varpų neišgirsite-nesigailėsite apsilankę. *Punia –
Lietuvos kunigaikščių žemė. Punios piliakalnis, dar vadinamas Margio kalnu. Jis
išdidžiai stūkso Nemuno ir Pūnelės santakoje, ir yra viena iš didžiausių, ir gražiausių šalies
panoramų. Nuo piliakalnio viršūnės atsiveria Nemuno plati juosta, priešais ošia Punios šilas.
Manoma, kad čia 1336 m. įvyko garsusis Pilėnų mūšis…
*Punia. „Panemunės dzūko pirkia“, joje atkurta 19 a. pabaigos – dzūkiško gyvenimo
aplinka. Čia įrengta duonkepė krosnis, ant ližės ir kopūsto lapo kepamos bandos. Kiekvieną
maloniai pasitinka ir bandų ragauti kviečia šeimininkė Onutė Kizelienė – pripažinta,
sertifikuoto tautinio paveldo tradicinių produktų amatininkė. Panemunės dzūkų šeimose
bandos yra populiariausias valgis. Dalyvaujame bandų, žolelių arbatų ir degustavime – 15
Eur/žm.
*Stakliškės – midaus gamykla, kurioje gaminamas protėvių gėrimas – midus. Dalyvaujame
degustacinėje programoje, sužinoma senojo gėrimo, atsiradimo istorija, ragaujami gaminami
gėrimai, vertinami gėrimų skoniai, sufėtis (Ne jaunesniems 20 m.; Kaina- 4 gėrimai 11 Eur;
5 gėrimai -12 Eur; 6 gėrimaqi -14 Eur. Ekskursijos su degustacija trukmė apie 2 val.
Ekskursijos be degustacijos kaina – 30 Eur grupei).
PAPILDOMA INFORMACIJA
Kaina priklauso nuo: pasirinktų lankomų objektų, programų, žmonių skaičiaus ir išvykimo
vietos. Individuali kelionės programa ruošiama jau susirinkusioms grupėms, pagal Jūsų
lūkesčius.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų – „Artimiausios kelionės“.
Informacija apie keliones: 841399544; 869807197; 861846466; e.p. infotravel@splius.lt

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

