ANYKŠČIŲ KRAŠTAS SU ŽUVIENĖS IR VYNO
DEGUSTACIJA
Programa:
Maršrutas: Burbiškių dvaras – Rubikių ežeras – Anykščiai, ,,Lietuviško vyno kelias“ –
Medžių lajų takas
Kelionės vadovai – gidai A. Zaleskis, I. Sorokinienė, Ž. Tolstikova, I. Baliulė, I.
Amankevičiūtė.
Išvykimo vieta ir laikas:
07.00 išvykimas iš Šiaulių. Gegužių g. PC Akropolis.
07:15 Tilžės g. Katedra.
Kelionė į Anykščių kraštą, link Rubikių ežero. Aštuoni kilometrai nuo Anykščių stovi vieni gražiausių
šiame krašte – Burbiškių dvaro rūmai, kurie keri savo elegancija ir subtilumu, tai 19 amžiaus
architektūros paminklas – neoklasicizmo epochos perlas. Prie rūmų grakščiai prigludęs parkas, lyg
išpuoselėta ramybės oazė. Dvaro rūmus 1853 m pastatė Lietuvos ir Lenkijos didikai Venclovaičiai.
Atvykstame į dvarą , kuris nėra muziejus. Ekskursija po dvaro rūmus su dvaro gidu*.
Ekskursijos metu susipažinsime su dvaro istorija, išvysime dvaro kambarius, sales, ar tiesiog
pasėdėsime kurį laiką dvare veikusios mokyklos suole. Gidas supažindins su dvariškių gyvenimo
istorijomis ir „paskalomis“, o taip pat pakvies į apžvalgos bokštą ar kitas įspūdingas dvaro erdves.
Keliaujame toliau prie Rubikių ežero, kur stovi „Žuvienės pašiūrė“. Čia skanaujame ežerų
žuvies virtos katiliuke žuvienę* (3.50 Eurų). Nuo Rubikių keliaujame prie Liudiškių kalvos,
prie „Laimės žiburio“ antkapinio paminklo rašytojui J. Biliūnui. Ši kalva stebuklinga, čia galima
pasisemti laimės. Bet trokštant, kad norai išsipildytų – reikia jį sugalvoti lipant stačiais 86 pakopų
laiptais Laimės žiburio link ir su niekuo nesikalbėti… Užlipus ir atsisėdus šalia Laimės žiburio, su
lyg pušų viršūnėmis, galėsite pasimėgauti gaiva, panoramomis.
Atvykstame į Anykščių miestą, kuris dar tituluojamas „Lietuvos Burgundija“. Lankomės
Anykščių vyno gamykloje, dalyvaujame edukacinėje programoje „Vyno kelias Lietuvoje“, kur
gamyklos specialistai supažindins su gamykla, su lietuviško vyno tradicijų kaita, su gaminamų –
degustuojamų gėrimų sudėtimi, aromato ir skonio ypatumais, ragavimo kultūra (5 rūšys vyno su
pagardais – kaina 17 Eurų).
Tęsiame pramogas Anykščiuose, atvažiuojame prie Kalitos kalno, kur yra vienintelė Lietuvoje,
visus metus veikianti vasaros rogučių trasa, kurios ilgis 500 metrų. Čia galėsite nusileisti
linksmais kalneliais, skrieti net 40 km greičiu ir pajusti kutenantį adrenaliną.*
Važiuojame į vieną garsiausių Lietuvoje miškų – Anykščių šilelį. Šilelį išgarsino Lietuvos poetas A.

Baranauskas poemoje „Anykščių šilelis“. Šiame šilelyje įkurtas Medžių lajų kompleksas – medžių
lajų takas ir apžvalgos bokštas. Takas tęsiasi 300 metrų ir kyla iki 21 m. aukščio virš žemės. Tako
pabaigoje 34 m aukščio apžvalgos bokštas. Užlipę į jį pasigrožėsime Šventosios upės vingiais,
Anykščių šilelio panoramomis“… Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 26 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa
*Kelionės organizacija
Papildomos išlaidos žmogui – mokami objektai, paslaugos :
*Burbiškio dvaras. Bilietas 5-2,50 Eur/asm. Gidas 25 Eur/grupei.
*,,Žuvienės pašiūrė“ prie Rubikių ežero – žuvienė 3.50 Eur/asm.
*Anykščių vyno gamykla, ekskursija + degustacija (5 rūšys) – 17 Eur/asm.
*Kalitos kalnas 1 nusileidimas – 3-4 Eur/asm.
*Medžių lajų takas. Bilietas 4 Eur/asm.
Pastaba:
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas, kainos gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544, 869684064 vadybininkė, kelionės operatorė – Sigita
Vapsvaitė.

Datos:
Datos: 2022 07 23-2022 07 23
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €
Datos: 2022 09 24-2022 09 24
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €
Datos: 2022 10 15-2022 10 15
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343

PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

