PO AUKŠTAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ, APLANKANT
PALŪŠĘ, IGNALINĄ, LADAKALNĮ, “PAUKŠČIŲ KAIMĄ”
CIJONUOSE
Programa:
Kelionės vadovas – Irena Baliulė, Gintautas Tumulis
Net japonai savo maršrutuose po Lietuvą lanko Aukštaitijos nacionalinį parką – šį rojaus
kampelį Lietuvoje. Juk čia išskirtinė gamta: ežerai ir miškai, kalneliai, pakalnės, senoji
architektūra. Po šį kraštą gali keliauti ir stebėtis, gėrėtis, pramogauti ir ragauti…
Trukmė – iki 16 val.
Ryte, 6.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Gegužių gatvėje, PC Akropolis ir 6.15
val. –Tilžės gatvė, Katedra.
Keliaujame į Palūšės kaimą Ignalinos rajone. Palūšėje ekskursiją pradedame nuo apsilankymo
Nacionalinio parko lankytojų centre. Čia susipažįstame su parku ir Palūšės istorija. Aplankome
Palūšės bažnyčią – vieną iš seniausių ir gražiausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Pasivaikštome Lūšio
ežero pakrante, kurioje 14 skulptūrų, pasakojančių gražias šio krašto legendas.
Atvykstame į Strigailiškių kaimą, Ignalinos seniūnijoje. Dalyvaujame edukacinėje programoje
šakočio kepime ant atviros ugnies*.
Keliaujame į Ginučius. Ginučiai – tai gatvinis kaimas Ignalinos rajone, Aukštaitijos Nacionaliniame
parke, tarp Almajo ir Stravinaičio ežerų. Lankome Ginučių vandens malūną*. Tai – 19 a. kultūros
paminklas, yra užtvanka su tiltu, senovinė malūno įranga nuo vandens rato. Malūnas veikė iki 1968
m. Malūne veikia malūninkystės muziejus. Apžiūrėję malūno muziejinę ekspoziciją, vandens mėgėjai
galės atsigaivinti po atnaujintu lataku šniokščiančiu kriokliu… Netoliese stūkso Ginučių
piliakalnis, taip pat galima užlipti ir pasižvalgyti į Šiliniškių apžvalgos bokštą. Toliau – vaizdingas
Aukštaitijos nacionalinio parko kelias iki Ladakalnio, kuris yra tarp Ūkojo ir Linkmeno ežerų. Tai –
176 m aukščio kalnas, nuo kurio matosi net 6 ežerai.
Jei trokšti laimės, žinokit Laimės paukštė gyvena Cijonuose. Važiuojame į Cijonus ieškoti Laimės
paukštės. Cijonuose gali pamatyti daugiau paukščių nei kada nors esi matęs ir išgirsti daugiau jų
balsų nei kada nors esi girdėjęs. Apsilankę, susipažinsime su „Paukščio kaimo“ sparnuočiais.
Vaišinsimės milžiniškoje keptuvėje ant laužo ugnies iškepta kiaušiniene ir kvapnia žolelių arbata*.
Cijonuose sukamas didžiulis Laimės paukštės lizdas, kuriame kiekvienas pabuvosite. Apžiūrime
naminių paukščių kiaušinių ekspoziciją. Ekskursija su vaišėmis (kiaušinienė, arbata ) – 8 Eur
/žm.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 25 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Kelionė 49- 55 v. autobusu;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*”Romnesa” edukacinė programa – šakočio kepimas – 5 Eur /žm. – grupė virš 25 asm. Pastaba.
Esant grupei iki 25 asm. – 125 € / grupei;
*Ginučių vandens malūnas. Bilietas 1,20–0.60 €;
*Palūšė. Gido paslauga – 1 Eur €/žm.;
*Paukščių kaimas, edukacinė programa 8 Eur /žm.
Pastaba. Lankomus mokamus objektus užsakovas pasirenka. Lydintis gidas ekskursijų muziejuose
neveda. Objektų skaičius ir jų lankymo eiliškumas gali keistis.
Informacija / registracija tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

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

