PO ANYKŠČIŲ REGIONINĮ PARKĄ IR ANYKŠČIUS…
Programa:
Ryte išvykstame iš Šiaulių į Anykščius, į Anykščių regioninį parką.
Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. Parko bendras plotas – 15459 ha. Nepaprastai gausi ir
įdomi parko flora. Čia užregistruota net 30 augalų, kurie įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą.
Anykščių regioniniame parke pasivaikščiosime medžių viršūnėmis – aplankysime Medžių
lajų taką*. Takas medžių viršūnėmis vingiuoja 300 metrų ir veda į 35 m aukščio bokštą, nuo
kurio galima apžvelgti apdainuotąjį Anykščių šilelį, pasigrožėti Šventosios upės vingiais.
Dalyvaujame pažintinėje programoje “Anykščių šilelis: Miškas kitaip”*. Programą pradėsime nuo
Puntuko akmens. Reikės užlipti ant kalvos. Medžių lajų takas nuo žemės pamažu kils iki 21 m ties
medžių laja. Šioje atkarpoje – 6 pažintinės stotelės, skirtos susipažinti su medžiais bei gamtos ir
kultūros vertybėmis. Keliaudami taku, išgirsite, kaip Anykščių šilelyje skamba Antano Baranausko
“Anykščių šilelis”. Viso medžių lajų take 13 pažintinių stotelių. Programos trukmė 1- 1,5 val.*
Važiuojame į Anykščius. Pakeliui, Anykščių regioniniame parke, aplankome “Labirintų parką”.
Labirintų parkas – tai unikalus tokio tipo parkas Lietuvoje, bet turbūt ir Baltijos šalyse. Tai
– puiki pramoga visoms amžių grupėms. Čia galėsite išbandyti savo laimę bei orientavimosi įgūdžius.
Parką sudaro keturi skirtingi labirintai. Taip pat čia rasite: Užkandinę, Pelėdos namuką
(nemokamai), Minizoo (nemokamai), apžvalgos aikšteles medžiuose (nemokamai), vaikų žaidimo
aikštelę (nemokamai), šaudyklą (mokama), Veidrodžių labirintą (mokamas), Lenktų veidrodžių
kambarys (mokamas), Mini golfas (mokamas), Traktorių vairavimo mokyklėlė (mokama), Kaskados
su pripučiamomis padangomis (mokamos), Mini eskavatorius (mokamas), šokinėjimo pagalvė
(mokama) Didieji šachmatai ir šaškės (nemokamai). Didžioji JENGA (nemokamai), oro ritulys
(nemokamai), stalo futbolas (nemokamai), krepšinio aparatas (nemokamai), apverstas namas (įėjimas
– 2 Eur). Įprasta kaina už įėjimą į Labirintų (3 karklų labirintai + nemokamos pramogos) 4 – 3 Eur.
Bilietai į labirintus ir +10 pasirinktų mokamų paslaugų – 7 – 6 Eur.
Daugiau informacijos apie pramogas labirintų parke: www.labirintu-parkas.lt
Atvykstame į Anykščių miestą. Aplankome Anykščių Šv. Mato bažnyčią*. Bažnyčioje į 33 m
aukštį veda metaliniai laiptai, kuriuos nesunku įveikti per porą minučių. Užkopę į viršų, atsidursime
*apžvalgos aikštelėje tiesiog po 3 bažnyčios varpais, o aplinkui atsivers nuostabi Anykščių
apylinkių panorama.
Keliaujame aplankyti Jono Biliūno kapo – 14 m aukščio paminklo ant Liudiškių kalvos (architektas –
Vytautas Gabriūnas) – “LAIMĖS ŽIBURIO”.
Kraštą pažinsi ne tik matydamas, klausydamas, bet ir skanaudamas. Kavinėje “Pasagėlė”, prie
“Arklio muziejaus” galite skaniai papietauti. Meniu www.laimospasagele.lt

Anykščių miesto rytiniame pakraštyje aukšta kalva – Kalitos kalnas. Kadaise, pasak rašytojo
Antano Vienuolio, čia stovėjo bajorui Nykščiui priklausęs dvaras. Šiandien šis Anykščių objektas –
aktyvaus poilsio mėgėjų vieta. Labiausiai šį turistinį objektą garsina vasaros rogučių trasa. Tai –
vienintelė tokio pobūdžio pramoga mūsų šalyje. Trasą sudaro 5 posūkiai, tramplynas ir kilpa, kuriuos
įveiksite, skriedami 40 km/h greičiu. Beveik 500 m ilgio trasa su linksmais kalneliais praturtins
geromis emocijomis ir neišdildomais įspūdžiais…
Kelionė į namus.

KELIONĖS KAINA – 420 € (autobusas 49 – 55 vietų)
Kelionės vadovo paslauga – 60 €/ grupei
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Ekskursija “Anykščių šilelis: Miškas kitaip” (medžių lajų takas) – 4 – 3 Eur/žm.;
*Labirintų parkas. Bilietas 4 -3 Eur + bendra kortelė – 3 Eur (mokamiems objektams);
*Bažnyčia, bokšto apžvalgos aikštelė – 1 Eur;
*Pavalgymas – pagal pasirinktą meniu;
*Kalitos kalnas, 1 nusileidimas – 2 Eur.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas
gali būti pakeistas.
Informacija tel.: 841 399544, 8698 07197, 8618 46466 – 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

