NAUJIENA! PAŽINTINĖ – DEGUSTACINĖ KELIONĖ PO
ZARASŲ KRAŠTĄ
Programa:
Kelionės vadovė-gidė Irena Baliulė
Pirmoji diena.
Anksti ryte, 6.00 val. išvykimas iš Šiaulių, aikštelės prie PC Akropolis Gegužių gatvėje ir 6.15
val. – Tilžės g. stotelės prie Katedros.
Pakeliui sustojame prie F. Struvės geodezinio lanko vietos Rokiškio raj. Vykstame į Sartų apžvalgos
bokštą. 2006 m. privačiomis lėšomis (UAB „Rokiškio sūris“) buvo pastatytas 36 m aukščio apžvalgos
bokštas. Iš bokšto atsiveria Sartų ežero vaizdai.
Aplankome Antazavę, kur apžiūrimas Zalvio ežero šiauriniame krante 18 a. pastatytas ir neseniai
restauruotas dvaras. Pliateriai dvaro statybą pradėjo 1748 m. pagal Lauryno Stuokos Gucevičiaus
projektą. Vėliau dvaras priklausė Ropų šeimai. Apžiūrima Kunigundos Pliaterienės pastatyta medinė
dviaukštė bažnyčia.
Vykstama Imbrado link. Aplankome Šv. Mergelės Marijos pasirodymo vietą prie Ilgio ežero.
Netoli Zarasų – Stelmužės ąžuolas, vienas seniausių ąžuolų Europoje – Lietuvos gamtos paminklas.
Aplankome Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčią – vieną seniausių medinių bažnyčių
Lietuvoje. Rąstai tašyti kirviu, statant nenaudota vinių. Lankome Bažnytinio meno muziejų*.
Apžiūrimas Vergų bokštas.
Pietauti keliaujame į Šlyninkos malūną. (apie 13 val.) Tai – 300 metų veikiantis technikos
paveldo statinys su autentiška įranga. Čia gaminami tautinio paveldo miltai, kruopos, sėlenos. Šalia
malūno – amatų centras ir čia jums pasiūlys ruginės tautinio paveldo duonos. Dalyvausime
kulinarinėje programoje: gardūs smetoniški blynai iš razavų kvietinių miltų su namine
grietine, uogiene arba spirgučių padažu – pasirinktinai. Šitie blynai su niekuo nepalyginamo
skonio, dvelkia senoviniu svetingumu ir yra nepaprastai sotūs*. Atsigaivinti galėsite žolelių arbata
arba gira.
Atvykstame į Zarasus – miestą, apsuptą 7 ežerų. Čia leisimės į vienos valandos kelionę jūriniu
katamaranu* po didžiausią Zaraso ežerą. (apie 15 val). Nuo vandens išgirsite pasakojimą apie
Zarasus ir ežerus, įkvėpsite gaivaus vandens kvapo, pamatysite ežero salas. Katamaranas talpina iki
30 žmonių. (Jeigu grupė didesnė, galima užsakyti du plaukimus). Po plaukimo – laisvas laikas vasaros
pramogų Didžiojoje saloje. Bus galima išsimaudyti švariuose ežero vandenyse.
Kelionė miestelio gatvėmis, aplankoma Sėlių aikštė, Šv. Mergelės Ėmimo Dangun bažnyčia, nuo
Viešosios bibliotekos terasos grožėsimės Zarasaičio ežero su šuolių į vandenį bokšto panorama. O
nuo Apžvalgos rato, pastatyto 2011 metais, išvysime didingą Zaraso ežero panoramą iš 17 m
aukščio.
Keliaujame į nakvynės vietą – buvusį Basųjų karmelitų vienuolyną Antalieptėje* (turistinė klasė,
su pusryčiais – apie 15 eurų). Apie 19 val. vakarienė (pageidaujant) ir laisvas laikas. Pastaba.
Nakvynė Basųjų karmelitų vienuolyne: kambariai 3-7 vietų, patalynė, 1 didelis rankšluostis. Yra 1 san

mazgo patalpa su 3 dušais ir 3 WC. Prašome nedėvėti batų – turėti šlepetes). Pageidaujantiems
– vakarienė venuolyne* (8 € /asm.).
Antroji diena.
8 val. pusryčiai. Po pusryčių aplankome Šv. Kryžiaus bažnyčią ir jos požemius, pasivaikštome po
miestelį – veikianti kalnų tipo hidroelektrinė, kabantis tiltas, akmeninis malūnas.
11-11.30 val. 1 val. pėsčiųjų žygis Šavašos pažintiniu taku. Ties Antaliepte upė Šavaša įteka į
Šventosios upę. Siekiant parodyti Šavašos upelio žemupio grožį, dar 2003 m. įrengtas 1,5 km ilgio
pažintinis takas. Takas veda dešiniuoju Šavašos upelio šlaitu. Take gausu medinių tiltelių, suoliukų,
pavėsinių ir apsauginių turėklų, kurie, keliaujant stačiais šlaitais, suteikia saugumo.
Sėdame į autobusą ir keliaujame į Salaką. Pakeliui užsukame į veikiančio Tiberiados vienuolyno Šv.
Kryžiaus bažnyčią Baltriškėse.
Kelyje link Salako, pasigrožėsime Antalieptės mariomis. Tai – didžiausias vandens telkinys Zarasų
rajone, sukurtas užtvindžius net 27 ežerus ir skirtas Antalieptės hidroelektrinei. Gražios smėlio
pakrantės kviečia vasaros maudynėms (planuojama sustoti).
Atvykstame į Tiltiškių malūną – prie Šventosios kranto. Čia įsikūręs Radijo imtuvų muziejus*.
Charizmatiškas gidas Dalius ne tik papasakos jų istoriją, bet ir pakvies kartu padainuoti žinomas
melodijas.
Sraigių degustacija* malūne (apie 15 val.). Tai – vietinių ūkininkių ruošiami patiekalai iš sraigių ir
pasakojimas apie juos. Po sraigių degustacijos patiekiama kava, arbata su naminiu pyragu.
Užkandę ir pailsėję važiuojame į Salaką. Pasakojama, kad Salaką įkūręs kunigaikštis Utenis. Salakas
pirmą kartą paminėtas 1387 m. Miestelio pasididžiavimas – unikali neogotikinė akmeninė Švč.
Marijos Mergelės Sopulingosios bažnyčia, statyta 1906-1911 m. iš tašytų lauko akmenų.
Bažnyčios bokšto aukštis – 72 m, ilgis – 60 m, plotis – 22 m.
Salake yra Šv. Jono Nepamuko koplytėlė, senosiose kapinėse – totorių palaidojimai. Netoli miestelio –
Napoleono akmuo ir pilkapynas, išlikęs iš XII a.
Grįžtame į Zarasus (apie 18 val.). Trumpas laisvas laikas suvenyrams.
Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 72 €
Į kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei – komfortabilus 49 v. autobusas;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*1 nakvynė vienuolyno svečių namuose;
*1 pusryčiai;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Zarasai – plaukimas katamaranu – 50 Eur grupei; antra valanda – 40 Eur;
*Sraigių degustacija – 10 Eur /žm.;
*Tiltiškių vandens malūno muziejus – 3.50 Eur /žm.;
*Stelmužės bažnyčia, varpinė, ekspozicija – 1.50 / 0.50 Eur /žm.;
*Antalieptės bažnyčia – 1 Eur /žm.;
* Gražutės regioninio parko informacinis centras ir Jūrų muziejus – 2 /1 Eur /žm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas, nurodytos kainos gali keistis.
Informacija tel.: 841 399544, 525059, 8601 97003 – vadybininkė Ieva

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

