MOLĖTŲ KRAŠTAS – KUR, ŽVAIGŽDĖS RYŠKIAUSIOS,
ŽUVIENĖ SKANIAUSIA, KUR KARALIENĖS BONOS
SFORCOS LEGENDA ATGYJA
Programa:
Maršrutas: Molėtai – Mindūnai – Inturkė – Šaukšteliškių kaimas.
Išvykimo data, laikas ir vieta – pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, programas.
*Molėtai – ežerų (300 ežerų) ir ramybės kraštas su nepartojamu kraštovaizdžiu. Molėtai
– kraštas, kuriame viskas tikra.
*Molėtai – skulptūrų parkas. Parkas, įkurtas prie Pastovio eržero. Čia eksponuojami
įvairūs darbai iš medžio, granite sukurti skulptorių-arcitektų iš Lietuvos, Velso, Prancūzijis
ir Lenkijos…
*Molėtai – Lietuvos etnokosmologijos muziejus (Želvos ežeras, Kulionių kaimo kalva).
Muziejus lankytojus kviečia į ekspozicinę galeriją, įrengtą kalno šlaite. Muziejuje galima
paliesti meteoritą, pasikelti į 30 m aukštyje, esančią apžvalgos aikštelę ir pasigrožėti
Aukštaitijos apylinkėmis. Žvelgiant pro saulės teleskopą ir dienos metu galima išvysti saulės
ugnikalnius-protuberantus. Tai – pirmas muziejus Lietuvoje, veikiantis visą parą.
Ekskursijos etnokosmologijos muziejuje. Etnokosmologija – ryšiai su kosminiu
pasauliu. Kaina – 4.40-2,20 Eur/žm.
Eksjursija lauko ekspozicijoje. Lankytojai keliauja į kalendorinį akmenų ratą – “Lietuvos
saulė”. Pristatoma mūsų žvaigždės samprata mūsų tautos etnokultūroje ir mokslininkų
žinios. Lankytojai apžiūri planetų modulius, sužino jų pavadinimų kilmę, dydžius ir atstumus.
Kaina – 2,40-1.20 Eur/žm.
Edukacinė programa – “Saulės stebėjimas”. Naudojami 2 teleskopai. Kaina –
2,50-2Eur/žm.
Naktinė programa. Ji prasideda 1,5 val. po saulėlydžio. Demonstruojami 5 skirtingi
naktinio dangaus objektai: spiečiai, ūkai, galaktikos… Naudojami 40 ir 80 cm teleskopai,
dideliame aukštyje, atviroje patalpoje… Kainos – 7-6 Eur/žm.

*Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla prie Lenktinio ežero Molėtuose.
Rato, iš 10 medinių šventyklos stulpų, su kalendoriniais ženklais viduryje, įrengtas
akmeninis Saulės-ugnies aukuras. Stulpai žymi 6 pasaulio šalis ir saulės tekėjimo bei
leidimosi azimutus, svarbiausių kalendorinių švenčių dienomis. Čia apsilankius galima
susidaryti įspūdį, kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai. Kaina – 2-1 Eur/žm.; gido
paslauga grupei – 25 Eur.
*Mindūnai – apžvalgos bokštas. Bokšto aukštis 36 m. Išbandykite savo jėgas pasiekti
bokšto viršų, lyg kopiant ant 9 aukščio namo stogo. Atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai…
Mindūnai. Ežerų žvejybos muziejus. Galima pamatyti įvairių žvejybos įrankių, senuosius
ungurių gaudymo prietaisus, senovinius tinklus, automatines meškeres, įvairių gyvūnų
iškamšų ir kailių kolekcijas. Kaina – 4-2 Eur/žm.; gido paslauga – 25 Eur grupei.
*Mindūnai. Firminės Rimidžių žuvienės valgymas. Paragausite garsiosios, ant laužo
virtos žuvienės. Kaina – 5 Eur/žm.
*Inturkė – bendrystės centras. Edukacinė programa – „Karalienės Bonos Sforcos
legenda atgyja“. Senai, senai, kai ne kiekvienas drįso žengti į Rudesos ir Inturkės miškus,
čia atkeliavo karalienė Bona su palyda. Žirgai, emocijų šėlsmas ir gniuždanti baimė.
Lemtingas Inturkės kraštui įžadas…
Ką veikė karalienė Bona miškuose, ką pažadėjo Intrukei? Sužinosite edukacinės programos
metu. Galimas Bonos laikų valgių degustavimas (tel.: 867900461).
*Pasiplaukiojimas po Bebrūsų ežerą pramoginiu laivu „Švyturys“. Kartu su
pasiplaukiojimu galima ant denio išsikepti šašlykų, pasikaitinti esančioje saunoje ir
išsimaudyti ežere. Kaina – 1 val./70Eur; šašlykinės/grilio iškūrenimas – 20 Eur; saunos
iškūrenimas – 30 Eur (tel.: 868638014).
Kelionė į namus.
Papildoma informacija:
Kelionės kaina priklauso nuo pasirinktų objektų, programų, išvykimo vietos ir žmonių
skaičiaus grupėje.
Individuali kelionės programa paruošiama suderinus su užsakovu jo pageidavimus.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų – „Artimiausios kelionės“.
Informacija apie keliones: 841399544; 869807197; 861846466; e.p. infotravel@splius.lt

Datos:
UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 233

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

