PIETRYČIŲ ŽEMAITIJOS GRALIS
Programa:
Su gidu Sauliumi Stasiūnu
Kelionę į Žemaitiją pradedame ryte.
Kelionės maršrutas: Tytuvėnai – Lyduvėnai – Šiluva – Raseiniai – Viduklė – Nemakščiai –
Kražiai.
Ryte lankome Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno ansamblį*. Vietinis gidas supažindina su
architektūros paminklu: bažnyčia (17 a.), vienuolynu, koplyčia, arkine tvora (17-18 a.) kuriai
būdingos gotikos, renesanso, baroko ir rokoko formos.
Pastatuose gausu 18-19 a. dailės paminklų, bylojančių apie bernardinų maldingumo tradicijas.
Apžiūrime didįjį altorių, kurį puošia 18 a. pradžioje tapytas, malonėmis garsėjantis Švč. Dievo
Motinos su Kūdikiu paveikslas. Vienas iš išskirtinių tapybos darbų yra paveikslas „Šv. Pranciškaus
Asyžiečio genealoginis medis“. Manoma, kad paveikslas nutapytas Lietuvos bernardinų Šv.
Kazimiero provincijos įkūrimo ir vienuolyno atnaujinimo proga.
Iš Tytuvėnų važiuojame prie Lyduvėnų geležinkelio tilto. Šis aukščiausias ir ilgiausias Lietuvoje
tiltas vėl atvertas visuomenei. Jo aukštis – 42 metrai. Aukščiu jis lenkia Medžių lajų taką
Anykščiuose, Baltosios Rožės tiltą Alytuje ir net Labanoro apžvalgos bokštą. Tiltas paskelbtas
Kultūros paminklu ir neturi sau analogų Baltijos šalyse. Jo istorija prasidėjo 1916 m. Tuo metu čia
vokiečių kariuomenės pionieriai pastatė medinę estakadą. Tai buvo buvo vienas didžiausių medinių
tiltų Lietuvoje. 1918 m. jo vietoje pastatytas plieninis tiltas. Juo vyko intensyvus keleivinių ir
krovininių traukinių eismas. Besitraukdami vokiečiai 1944 m. tiltą susprogdino. 1952 m. pastatytas
šis dabartinis tiltas, kurį mes ir pamatysime.
Toliu važiuojame į Šiluvą (10 km). Šiluva gerai žinoma ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių katalikams.
Sako, kad Šiluvoje prieš daugiau nei 400 metų apsireiškė Mergelė Marija. Tas apsireiškimas padėjo
katalikams iš reformatų atgauti bažnyčios teises ir garsas apie apsireiškimą pasklido po pasaulį.
Šiluvoje aplankome Jono Pauliaus II paminklą, baziliką, Didžiąją Baltąją koplyčią.
Iš Šiluvos važiuojame Viduklės link. Trumas sustojimas Raseiniuose. Aplankysime Domininkonų
vienuolyno ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun bažnyčios ansamblį. Pamatysime barokinę
bažnyčią, turinčią renesanso bruožų, lotyniško kryžiaus planą, bazilikiną su 5 altoriais. Aplankysime
nepriklausomybės paminklą „Žemaitis“ (skulpt. V.Grybas, 1934 m.).
Atvykstame į Viduklę. Miestelis garsėja savo kulinariniu paveldu – koldūnais. Papietausime,
paskanausime Viduklės koldūnų*.
Iš Viduklės kelias nuves į Nemakščius. Nemakščiuose pamatysime Švč. Trejybės bažnyčią,

įspūdingąsias Lurdo grotas, kurių statybai prireikė net 272 tonų žvyro. Aplankysime Nemakščių
technikos muziejų*. Ant muziejaus durų kabo užrašas „Muziejuks“. Pamatysime technikos
stebuklą – aštuonratį – pirmąją pasaulyje sukurtą savaeigę važiuoklę su 8 ratais.
Toliau kelias per Žemaitiją nuves į Kražius. Kražiuose stovi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
prasidėjimo bažnyčia, veikia Kražių gimnazija, kuri įkurta buvusios Kražių Kolegijos vietoje.
Aplankysime medžių skulptūrų alėją (2003 m.), Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centrą*.
Kelionė Šiaulių link. Vakare sugrįžtame į namus.
Kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kainą įskaičiuota :
* Kelionės vadovo paslaugos ir ekskursinė programa;
* Transportas;
* Organizacinės išlaidos.
Papildomos išlaidos ekskursijoje:
* Tytuvėnai. Bilietas –2 – 1Eur. Gidas –15 Eur (grupei);
*Šiluva – auka;
* Viduklė, koldūnų degustacija kavinėje „Viduklės koldūnai“. Maža porcija – 2,70 Eur ir didelė
porcija – 3,50 Eur;
*Nemakščių muziejuks – 2.50 Eur (su degustacija);
* Kražiai. Bilietas 1- 0.50Eur
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija el.p.: travelcentre@splius.lt, tel.: 8 (41) 399544, 569807197, 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

