PANEMUNĖS PILIŲ KELIU. NUO RAUDONDVARIO IKI
PANEMUNĖS PILIES
Programa:
Kelionės vadovai-gidai: L. Jonaitienė, A. Zaleskis, S. Stasiūnas, I. Sorokinienė, Ž. Tolstikova.
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo laikas ir vietos:
8.00 val. – Gegužių g., PC Akropolis
8.15 val. – Tilžės g., stotelė Katedra.
Keliaujame ten, ,,Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną dvarą čystą vandenį savo… ing Nemuna
varo…“ – rašė mūsų literatūros klasikas Simonas Stanevičius, savo pasakėčiai ,,Arklys ir meška“
veiksmo vieta pasirinkęs Raudondvarį. Keliaujame į vieną ryškiausių renesanso dvarų Lietuvoje –
Raudondvario dvarą. Kiekvienas dvaras tarsi knyga, kurios puslapius sudaro parkų, įvairių statinių
ir juose gyvenusių žmonių likimai bei istorijos.
Raudondvario dvare ir šiandien svečius maloniai sutinka grafienė Rozalija, teatralizuota
ekskursija ,,Pašnekesiai su grafiene Rozalija prie puodelio kavos“*.
Grafienė Rozalija pavedžioja Raudondvario parko takais, supažindina su Raudondvario
architektūriniu ansambliu, pakviečia svečius jaukiam pašnekesiui prie puodelio kavos su tortu.
Šnekama bus apie grafų Tiškevičių pomėgius, pramogas ir dar apie šį bei tą.. Tęsiame kelionę
Panemunės keliu – kitaip dar vadinama Rojaus keliu. Prieš akis vienas už kitą gražesni vaizdai,
atsiskleidžia Nemuno panorama, kas keli kilometrai pasitinka didingi piliakalniai, turtingą istoriją
menančios pilys.
Artėjame prie Vilkijos. Vilkija – nedidelis miestelis, įsikūręs ant stataus Nemuno kranto, gatvės
stačios, primena kalnų gyvenvietę.Vilkijoje, sename 18 a. pastate-klebonijoje įsikūręs Antano ir
Jono Juškų muziejus*. Kitas sustojimas – daugiau nei 30 metrų iškilęs Seredžiaus (Palemono
kalnas) piliakalnis. Įveikus 300 piliakalnio laiptelių, lyg nuo gero apžvalgos bokšto apžvelgsime
kerinčius vaizdus, prisiminsime M. K. Čiurlionio užrašytus žodžius: „O ir graži ta mano Lietuva!“.
Atvažiuojame į tarp dviejų piliakalnių esantį Veliuonos miestelį, kuris mena didingą istoriją.
Veliuona buvo viena pagrindinių pasipriešinimo kryžiuočiams centrų. Čia, ant Gedimino kapo
piliakalnio stovėjo pirmoji medinė pilis. Ant kito piliakalnio, vadinamo pilies kalnu, Vytautas 1412 m.
pastatė mūrinę pilį. Apsilankome Veliuonos miestelyje, kurio centre – paminklas didžiajam
kunigaikščiui. Nuo aikštės pamatysime renesansinę Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią…
Vos už kelių posūkių atvažiuosime prie Raudonės pilies. Iki pilies veda akmeniniai laiptai.
Pamatome įspūdingo grožio renesansinę 16 a. pabaigoje pastatytą pilį, kurią pastatė stambus miško
pirklys iš Prūsijos Krišpinas Kiršenšteinas. Keičiantis pilies savininkams, ji buvo ne kartą perstatyta,
20 a. viduryje ji buvo restauruota, joje įkurta mokykla. Pilies puošmena – didysis cilindrinis bokštas
(33,5 m aukščio). Jis atviras turistams. Pakylame į bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę, iš kurios

atsiberia nuostabaus grožio panorama. Pasivaikštome po šalia pilies esantį parką. Parkas
susiformavęs 16-19 a.
Tokio turiningo kelio pabaigoje privažiuojame prie aristokratiškos, daugiau nei 400 metų
skaičiuojančios rezidencinės Panemunės pilies. Panemunės pilis per šitiek šimtų metų keitėsi –
keitėsi savininkai ir pilies vardai: buvo Gelgaudų ir Vytėnų pilimi vadinta ir visai kaimiškai –
Zamkumi. Muziejaus gido lydimi, apžiūrime pilį. Apžvalginė ekskursija pilyje.
Visai šalia Panemunės pilies – Šilinė. Ten, kavinėje „Keltininkas“ pavakarieniaujame (nuostabiai
sutvarkyta aplinka, skanūs valgiai – 7-11 Eur/žm.).
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 26 €
Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Transportas
*Kelionės organizacija
*Kelionės vadovo – gido paslauga.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Teatralizuota ekskursija Raudondvaryje su grafiene Rozalija + kava ir tortas – 12 Eur/asm.;
*Raudonės bokštas – 1,5 Eur/asm.;
*Vilkija. Antano ir Jono Juškų muziejus. Bilietas – 1 Eur/asm + gidas – 13 Eur/grupei;
*Panemunės pilis. Bilietas – 4 Eur + gidas 15 Eur/grupei;
*Pavalgymas kavinėje 7-11 Eur/asm.
Pastaba:
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841399544, 869807197, 869684064 – vadybininkė-kelionės
operatorė Sigita

Datos:
Datos: 2022 07 30-2022 07 30
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €
Datos: 2022 08 27-2022 08 27
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €
Datos: 2022 09 24-2022 09 24
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €

Datos: 2022 10 15-2022 10 15
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €

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

