PO AKMENUOTĄ ŽEMAITIJĄ: NUO DIDŽIAUSIO
AKMENS IR RIEDULYNO IKI DIDŽIAUSIO EUROPOJE
JAPONIŠKO SODO
Programa:
Kelionės maršrutas: Kuršėnai–Puokės kaimas, Barstyčių akmuo–Mosėdis–Šauklių
tundra–Mažučių kaimas, Japoniškas sodas–Kartena ir jos piliakalnis.
Ryte 7.00 išvykstame iš Šiaulių. Išvykimo vieta:
7.00 val. Gegužių gatvė PC Akropolis
7.15 val. Tilžės gatvė Katedra
Sustojimas Kuršėnuose, prie ilgiausio Lietuvos pėsčiųjų tilto per Ventos upę. Tai – vienas gražiausių
ir moderniausių tiltų Lietuvoje, jo ilgis – 262 m. Jame itin dera natūralios medžiagos, moderni
architektūra ir puikiai sutvarkytos Ventos upės prieigos. Šis tiltas, tai jungtis šiandieninio miesto ir
miesto istorijos – Gruževskių dvaro rūmų.
Tęsiame kelionę Žemaitijos keliais į Puokės kaimą, Skuodo rajone prie didžiausio akmens
Lietuvoje – Barstyčių akmens. 1958 m. vienos sodybos pakraštyje, nedideliu plokščiu apskaldytu
paviršiumi iš žemės išsikišusį akmenį 1957 m. melioratoriams plačiau ir giliau iškasus, paaiškėjo,
kad tai besąs stambus riedulys. Tačiau dar ilgoką laiką šis riedulys gulėjo pusiau atkastas duobėje.
Galų gale buvo pasiryžta, melioratoriams padedant, šį riedulį iki pamatų atkasti ir aplinką nusausinti,
kad lankytojai galėtų šią ledynų atvilktą dovaną apžiūrėti iš visų pusių. Barstyčių akmens matmenys:
ilgis – 13,4 m, aukštis – 3,6 m, plotis – 7,5 m. Sveria apie 680 tonų. Akmuo įrašytas į Lietuvos
rekordų knygą.
Tęsiame kelionę per akmenuotą Žemaitiją į Akmenų sostinę – Mosėdį. Mosėdis vienas
gražiausių, tvarkingiausių Žemaitijos miestelių. Ekskursijos metu susipažinsime su Mosėdžio
miestelio istorija. Aplankysime Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejų. Po ekskursijų Algio
Reliugos sodyboje „Kaštonas“ skaniai, sočiai papietaujame – „Žemaitiški valgiai“.
Po pietų keliaujame į ledynmečio padovanotą riedulyną – Šauklių tundrą. Tai natūraliai prieš
tūkstančius metų susiformavusi teritorija, kurios visas plotas grįstas akmenimis ir apaugęs
kadagiais. Šiai teritorijai apžiūrėti įrengtas 2 km ilgio – žiedinis pažintinis takas. Eidami tuo taku
pamatysite svečius iš Skandinavijos – rieduliai nuo 1 metro iki 3 ir kadagiai iki 6 m aukščio. Čia tikrai
yra kuo, ir ypač užlipus į apžvalgos bokštelį…
Nuo didžiausio riedulyno keliaujame į didžiausią Europoje Japonišką sodą prie Darbėnų. Šį
sodą nuo 2007 m. kuria gydytojas Š. Kasmauskas. Prie sodo kūrimo dirba ir japonai. Čia lygioje
vietoje suformuotos kalvos, atvežti akmenys, pasodinti medžiai – sukurtas harmoningas parkas ir
didžiulė bonsai kolekcija. Pasivaikščiosime po sodą, su vietinio gido pagalba apžiūrėsime meistriškai
sukurtą aplinką.
Keliaudami į namus sustojame Kartenoje. Aplankome Kartenos piliakalnį kuris vadinamas Pilies,

Švedų lūžties kalnu. Nuo jo atsiveria įspūdingas vaizdas: kaip ant delno Kartenos miestelis, Minijos
vingiai ir slėniai. Pagal galimybę čia eidami pažintiniu taku (2,8 km) dar galima aplankyti Laumės
kūlį ir Lurdą.
Kelionė į namus.
Šioje išvykoje – daug romantiškų pasivaikščiojimų gamtoje, tai viskas ko reikia, kad visiškai
atitrūktumėte nuo kasdienybės ir gerai pailsėtumėte. Tikimės, kad taip ir įvyks!
KELIONĖS KAINA – 29 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Kelionė autobusu;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Respublikinis V. Into akmenų muziejus. Bilietas – 3 Eur suaugusiems, 1 Eur moksleiviams,
studentams, senjorams (pateikus pažymėjimą); Gidas – 6 Eur.
*Sodyba „Kaštonas“ – žemaitiški pietūs – 10 Eur/žm.
*Japoniškas sodas: Bilietas 9 – 7 -3 Eur; gidas 50 Eur grupei, arbata 3,00 Eur/žm. (pageidaujančiam).
Pastaba.
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas, kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544, 867088723 – vadybininkė Ieva

Datos:
Datos: 2022 07 06-2022 07 06
Trukme: 14 val.
Spec. žinute: Grupė renkama
Kaina: 29 €
Datos: 2022 08 06-2022 08 06
Trukme: 14 val.
Kaina: 29 €
Datos: 2022 09 17-2022 09 17
Trukme: 14 val.
Kaina: 29 €
Datos: 2022 10 08-2022 10 08
Trukme: 14 val.
Kaina: 29 €

UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 233

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

