PANEMUNĖS PILIŲ KELIU…
Programa:
Ryte išvykimas iš Šiaulių.
Pirma kelionės stotelė – Raudondvaris. Ar žinojote, kad iš viso Lietuvoje galima suskaičiuoti net 7
Raudondvarius? Raudondvaris prie Kauno – tai gražus Lietuvos miestelis, žymus turtinga savo
istorine praeitimi. Šią vietovę ypač garsina Raudondvario dvaras (arba Raudondvario pilis).
Raudondvario pilies dvaras priklausė Radviloms, grafams Tiškevičiams. Tai – 17 a. pradžios Lietuvos
renesanso architektūros paminklas. Kas geriau gali papasakoti apie šį nuostabų Raudondvario dvarą,
grafų Tiškevičių palikimą nei pati “grafienė” – ponia Rozalija? Dalyvaujame teatralizuotoje
ekskursijoje su grafiene Rozalija*. Toliau kelionę tęsiame žemyn palei Nemuną – link Palemono
kalno – taip vadinamas Seredžiaus piliakalnis. Ant Palemono kalno kažkada stovėjo pilis, buvo
šventa senovinių apeigų vieta. Būtinai, lipdami į kalną, suskaičiuosime, kiek laiptelių veda į
Palemono kalną. Ant kalno – apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria nuostabūs vaizdai. Toliau
vykstame į vieną seniausių Lietuvos gyvenviečių -Veliuoną. Rašytiniai šaltiniai byloja, kad Veliuonoje
lankėsi, kovojo ir mirė kunigaikštis Gediminas. Pakylame į Veliuonos piliakalnį, dar kitaip
vadinamą Gedimino kapu. Šis kalnas atskirtas nuo Gedimino kapo 17 m gylio grioviu, jo status 30 m
aukščio šlaitas leidžiasi į Nemuno slėnį. Nuo piliakalnio pasigrožėsime išskirtiniu Nemuno vaizdu.
Kitas kelionės sustojimas – Raudonė, kuri garsėja savo pilimi. Pilis pastatyta 16 a., dabartinę
išvaizdą gavo 19 a. viduryje. Yra galimybė pakilti į pilies bokštą, iš kurio atsiveria ypatingai graži
panorama. Raudonės pilį juosia parkas, Meilės ir Draugystės kalnai, Bezdžionkalnis.
Paskutinė pilis prie Nemuno, kurią lankome yra Panemunės pilis, dar vadinama Vytėnų bei
Gelgaudų pilimi. Manoma, kad Panemunės pilies teritorijoje galėjo būti didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Vytenio dvaras.
Ekskursija po Panemunės pilį su vietiniu gidu*. Iš Panemunės atvažiuojame į Šilinę – Medaus
slėnį. Tai – puiki vieta sustoti ir pailsėti gamtoje. Čia išgirsite pasakojimą apie darbštuoles bitutes,
skanausite kelių rūšių medaus*.
Kelionė į namus.

Kelionės kaina grupei – 440 € (autobusas 49 -55 v.)
Kelionės vadovo paslauga – 80 €/ grupei

Į kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimas.

Papildomos išlaidos :
*Raudondvaris. Teatralizuota ekskursija su ponia Rozalija – 2 €/žm.;

*Raudonės pilies bokštas – 0,50 – 1 €;

*Panemunės pilis 2 – 1 €. Gidas – 9 €/grupei;

*Medaus slėnis su degustavimu 3 – 2 € (mokiniams).

Pastaba. Lankomų objektų skaičius, lankymo eiliškumas ir kainos gali keistis. Užsakovo
pageidavimu, kelionės programa koreguojama, paruošiama pagal užsakovo poreikius ir galimybes.

INFORMACIJA tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, Virginija

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

