PANEMUNĖS PILYS, DVARAI IR KLAUSUČIŲ ALUS
Programa:
Jei savaitgaliui norisi kur nors iškeliauti kartu visam kolektyvui, puikus pasirinkimas
“Panemunės pilys, dvarai ir Klausučių alus”. Šis vaizdingas kelio maršrutas kupinas
įvairiausių istorinių objektų. Važiuodami šiuo maršrutu, vienoje pusėje matysite
vingiuojantį Nemuną, o kitoje jus žavės skardžiai su pilimis, menančiomis kunigaikščių
laikus.
Ryte išvykstame link Jurbarko. Jurbarkas – pirma kelionės stotelė. Čia apžiūrėsite dar 1907 m.
pastatytą paminklą Vytautui. Aplankysite magišką vietą Jurbarko dvare – Vinco Grybo memorialinį
muziejų*, kuris yra buvusioje dvaro urėdo raštinėje. Čia nuo 1928 m. iki 1941 m. gyveno ir kūrė
vienas žymiausių 20 a. I pusės Lietuvos skulptorius Vincas Grybas. Apžiūrėsite paminklą skulptoriui
V. Grybui.
Keliaujate toliau panemune. Atvažiuojate į Panemunės pilį, kuri pastatyta ant Nemuno dešiniojo
kranto aukštumos kyšulio. Tai – renesansinė dvaro rezidencija, pastatyta vengrų kilmės Lietuvos
bajoro Janošo Eperješo 1604-1610 metais. 17 a. viduryje Eperješo įpėdiniai atliko rekonstrukcijas ir
pilis įgavo baroko bruožų. Po to dar ne kartą pilis buvo rekonstruojama. Nuo 1982 m. pilis priklauso
Vilniaus Dailės akademijai. Pilį supa parkas su 5 tvenkiniais. Ekskursija po pilį su vietiniu gidu*.
Ekskursijos metu sužinosite apie šio komplekso istorinę ir architektūrinę raidą, buvusius
šeimininkus. Galima apžiūrėti karcerį, užlipti į pilies bokštą. Nenorintys ir negalintys lipti stačiais
laiptais, galės mėgautis vaizdu iš bokšto tiesioginės kameros pagalba. Restauruotoje pietinio korpuso
dalyje bus galima apžiūrėti istorinę 18 a. virtuvę su senove dvelkiančiomis duonos kepimo krosnimis
bei virene.
Pasivaikščiosite po pilies parką ir keliausite toliau panemune (10 km) – iki Raudonės pilies. 16 a.
šią pilį pastatė iš prekybos miško mediena praturtėjęs Kauno pilies raštininkas Krišpinas
Kiršenšteinas. Pilis baigta statyti 1600 m. Pilis taip pat buvo rekonstruojama, dabartinę išvaizdą
įgavo 1877 m. Aplankysite Raudonės pilį, pasikelsite į Raudonės pilies bokštą (33,5 m aukščio).
Greta pilies – senas parkas, kuriame auga legendomis apipintas Gedimino ąžuolas, yra išlikusi liepų
alėja.
Už 15 km nuo Raudonės yra Veliuonos miestelis, garsėjantis savo klasicistinės architektūros
paminklu – Veliuonos dvaro sodyba ir parku. Dvaras, kuris buvo statytas 1818 – 1820 m. yra vienas iš
gražiausių medinių klasicistinių dvarų Lietuvoje. Parke gausu retų augalų (didžiausia tuja Lietuvoje,
tulpmedis). Aplankome Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kuri pastatyta 19 a.
pradžioje, taip pat Nemuno ir Veliuonėlės santakoje 2 piliakalniai: Gedimino kapo ir Pilies kalnai.
Tik 10 km aukštyn palei Nemuną – Seredžius. Seredžiuje galima apsilankyti Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje, pastatytoje 1913 m. Bet pats didžiausias Seredžiaus traukos objektas – tai Palemono

kalnas. Manoma, kad čia stovėjo didžioji Dubysos pilis. Nuo kalno atsiveria nuostabus vaizdas į
Nemuną.
Iš Seredžiaus sukame (6 km) į Klausučių kaimą. Lankome Klausučių alaus daryklą. Pirmas
alus išvirtas 2001 m. Nuo pradžios laikomasi senų lietuviško alaus gaminimo tradicijų, naudojamos
tik aukščiausios kokybės žaliavas ir ingredientai. Čia jūsų laukia ekskursija ir gero aukštos
kokybės 4 rūšių alaus, giros degustacija su šaltais užkandžiais*.
Iš Klausučių (19 km) keliaujame į Vilkiją. Čia, ant kalno, prie bažnyčios yra graži apžvalgos aikštelė,
nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuno vingį. Vilkijoje, jeigu pageidausite, galite aplankyti
Juškų etninės kultūros muziejų*, kuriame eksponuojami Antano ir Jono Juškų gyvenimas ir
darbai.
Nuo Vilkijos – tik 38 km ir Raudondvario pilis. Čia aplankysite 17 a. grafų Tiškevičių rūmus – vieną
ryškiausių renesanso dvarų Lietuvoje. Raudondvaryje mus pasitiks pati ponia Rozalija. Kas geriau nei
grafienė ponia Rozalija žino ir gali papasakoti apie grafų Tiškevičių gyvenimą, Raudondvario pilį?
Teatralizuota ekskursija po Raudondvarį*.
Keliaujame namų link. Pakeliui – Raseiniai, “Karpynė”, puiki vieta bendrai vakarienei . Daugiau
informacijos: www.karpynė.lt

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo vietos, pasirinktų paslaugų, žmonių skaičiaus
grupėje.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos :
*V. Grybo muziejus. Bilietas 2 – 1 Eur;
*Panemunės pilis. Bilietas 2 – 1. Gido paslauga – 9 Eur /grupei;
*Raudonės pilis, bokštas 1- 0,50 Eur;
*A.ir J. Juškų etninės kultūros muziejus. Bilietas 1 – 0.30 Eur. Gidas – 13 Eur/ grupei;
*Klausučių alaus darykla. Ekskursija – degustacija – 7 Eur /žm.;
*Raudondvaris. Teatralizuota ekskursija – 2 Eur /žm.
*”Karpynė” – pavalgymas pagal meniu.

Informacija /užsakymai tel.: 841 399544, 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

