PANEMUNĖS PILIŲ KELIU…
Programa:
10.02 dienos išvykimo laikai:
7.00 išvykimas nuo PC Akropolis, Gegužių g.
7.10 išvykimas nuo Saulės miestas, autobusų stotelė, Tilžės g. į centrą
7.15 išvykimas nuo Katedros stotelės, Tilžės g.
Kelionės maršrutas: Raudondvario dvaras–Seredžius–Veliuona–Raudonės pilis–Panemunės
pilis–Šilinės medaus slėnis.
Ryte, 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių – Tilžės gatvė, Katedra, 08.15 val. – Gegužių g., PC Akropolis.
Keliaujame į vieną ryškiausių renesanso dvarų Lietuvoje – RAUDONDVARIO DVARĄ.
Dvaras
stūkso
dešiniajame
Nevėžio
krante,
šalia
Nevėžio
ir Nemuno santakos. Raudondvario ansamblio pagrindinis pastatas – pilies rūmai su bokštu,
kartu su 3,8 ha parku, kuriame 2 oficinų pastatai, oranžerija, arklidės ir ledainė.
Dvare mus pasitinka pati grafienė Rozalija. Teatralizuotos ekskursijos* metu sužinosite, kokį
pėdsaką paliko Raudondvarį valdę grafai Tiškevičiai, susipažinsite su Raudondvario architektūriniu
ansambliu. Pabaigai grafienė Rozalija pakvies jaukiam pašnekesiui prie kavos puodelio. Sužinosite
apie dvarų kultūrinį gyvenimą, šeimininkų pomėgius, pramogas, madas ir dar apie šį bei tą…
Išvykstame į Seredžių – miestelį Jurbarko rajone, prie vaizdingos Nemuno ir Dubysos santakos.
Seredžiaus kaip ir netoli
Veliuonos, jo praeitis ypač turtinga istorinių įvykių.
Ne kartą čia sprendėsi Žemaitijos, o ir visos Lietuvos likimas. Kopiame į 30 m aukščio piliakalnį,
kuris
vadinamas
Palemono
kalnu.
Anot
legendos,
čia palaidotas Žemaitijos ir Lietuvos valdovas Palemonas. Ant Palemono kalno 13-14 a.
stovėjo Pieštvės pilis. Ši pilis kryžiuočių buvo sudeginta, atstatyta po Žalgirio mūšio.
Nuo Palemono kalno atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai į Nemuno slėnį. Vykstame link Veliuonos.
Trumpa ekskursija, esant galimybei, aplankote Veliuonos bažnyčią, užkopiate į 2 piliakalnius –
Gedimino kapo ir Pilies kalno… Vykstame į
Raudonės pilį, kuri stovi
dešiniajame Nemuno krante ant stataus ir aukšto (apie 35 m) šlaito.
Pilį sudaro 3 stačiakampio plano 3-jų aukštų korpusai, išdėstyti U raidės pavidalu,
penki apvalūs bokštai. Pilis sumūryta iš raudonų plytų. Įkopsime į vieną iš bokštų*,
nuo kurio pasigrožėsime nuostabia apylinkių panorama.
Tęsiame kelionę, lankome Panemunės pilį*. Dalyvaujame apžvalginėje ekskursijoje
su pilies gidu po pilį*. Gidas pristatys pilies statybų laikmetį, architektūrinį stilių, istoriją,
šeimininkus, supažindins su vykdomomis veiklomis (bilietas 2-1 Eur, gidas grupei – 15 Eur).
Kelionės pabaigoje apsilankysime Šilinės medaus slėnyje, kur degustuosime medų su arbata (4

€/asm.). Medus yra gaunamas iš miško ir natūralių pievų ganyklų Nemuno lankose.
Kelionė namo.
Kelionės kaina – 21 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės programos organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS (į kelionės kainą neįskaičiuotos, turistas moka pats*):
*Šilinės medaus slėnis – 4 € /asm.
*Panemunės pilis – bilieto kaina – 4€; gido paslauga – 15 € /grupei;
*Raudondvario dvaras – teatralizuota ekskursija su ponia Rozalija arba tarnaite Felicija – 4 € /asm.;
kava su pyragu – 5 € /asm. (Esant grupei iki 20 asmenų 80 Eur grupei).
*Raudonės pilis 1-1,5 Eur/asm.
*Bistro Keltininkas – 7,5-7 Eur/asm. (užsakyta 10.02 d.)
GALI KEISTIS: dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių kelionės programa,
objektų lankymo eiliškumas, skaičius ir kainos.
PASTABA. AUTOBUSUOSE IR LANKOMUOSE OBJEKTUOSE BŪTINA DĖVĖTI KAUKES.
Informacija / registracija tel.: 841525059, 399544, 869684064 – vadybininkė Sigita.

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

