PAKRUOJO DVARAS IR BIRŽŲ KRAŠTO TRADICIJOS
Programa:
Pakruojo dvaras – gyvas muziejus-didžiausias iki šių laikų išlikęs dvaras Lietuvoje.
Dvaras įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo objektų registrą, įrašytas į Lietuvos
rekordų knygą, kaip didžiausia saugoma paminklosauginė dvaro sodyba
Lietuvoje. Pakruojo dvaro ansamblį sudaro dvaro rūmai, parkas, arkinis tiltas,
malūnininko namas, vėjo malūnas…
Nuo 2021 m. 06.05 d. – Pakruojo dvaras-istorinių nuotykių parkas. Pakruojo dvaras
kviečia lankytojus pasinerti į 19 a. gyvenimą, atrasti jo įdomybes, dalyvaujant
teatralizuotoje programoje su baronu ir kitais 19 a. dvaro gyventojais*.
Pakruojo dvare leisimės į kerinčią kelionę laiku ir tapsime dvaro gyventoju: prieš
akis iškils dvaro ūkio darbai, kumečio ir barono šeimos kasdienybė. Patirsite
barono rūstybę, rūmų panelyčių meilumą, tijūno kantrybę: pamatyti, užuosti, išgirsti,
paliesti ir net paragauti, apsilankyti kostiuminėje… Dvaro parke pasivažinėti karieta,
pamatyti autentišką, vėl veikiančią 16 a. sprito varyklą ir alaus daryklą, apsilankyti bausmių
muziejuje. Galėsite sudalyvauti Žaldoko dukros ir Blindos vestuvėse (daugiau
www.events/pakruojo-dvaras.lt).
Tęsiame kelionę į Kirkilus, prie karstinių ežerėlių, kur aplankome Kirkilų
apžvalgos bokštą. Iš 32 m aukščio apžvelgsime nuostabias apylinkes, Kirkilų
draustinį. Važiuojame į Astravo dvarą ir Biržų pilį*. Siūlome sudalyvauti vienoje
garsiausioje edukacinėje programoje „A biržiečė vaišin dainuodamūs“*, kurios metu
ragausite biržietiškų vaišių, kartu su folkloro ansambliu dainuosite, skudučiuosite ir
pašoksite…
Pilni įspūdžių ir geros nuotaikos grįžtame į Šiaulius.
Kelionės kaina – (kaina priklauso nuo išvykimo vietos, žmonių skaičiaus grupėje /
kaina derinama agentūroje).
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo (80-100 Eur ) paslauga;
*Kelionės programos organizavimas.

Papildomos išlaidos:
*Pakruojo dvaras-programa. Bilietas 16-12 Eur;
*Biržų pilis-edukacinė programa – 9 Eur;
PASTABA: kolektyvams, vykstant darbo dienomis Pakruojo dvaras – Kaina 5-4 Eur /
žm. Vykstantys į kelionę autobuse ir patalpose turistas turi dėvėti kaukę. Ekskursinė
programa gali keistis, dėl nuo kelionės organizatoriaus nenumatytų ir nepriklausančių
aplinkybių. Lankomų objektų tvarka, kainos gali keistis.
Informacija / registracija: Jovita ir Virginija: 869807197; 861846466; 841399544.

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

