SUVALKIJA: DVARŲ, PILIAKALNIŲ ISTORIJOS IR
GROŽIS, SUVALKIETIŠKOS VAIŠĖS
Programa:
Ryte 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
7.00 val. Gegužių gatvė, PC Akropolis;
7.15 val. Tilžės gatvė, Katedra.
Dvarišką kelionę kairiąja Nemuno puse pradėsime nuo Raudondvario dvaro. Raudondvario
dvaras – vienas įspūdingiausių renesanco architektūros paminklų šalyje, menantis 16 a.
pabaigą. Dvaras valdytas iškilių didikų Radvilų, Zabielų ir Tiškevičių. Viena žaviausių
Raudondvario dvaro šeimininkių – grafienė Rozalija, dar ir šiandien, su didžiausiu
džiaugsmu laukia ir pasitinka į dvarą atvykusius svečius. Teatralizuota ekskursija po
Raudondvario dvarą*. Kartu su grafiene Rozalija leisimės į įsimintiną kelionę laiku. Ponia
Rozalija supažindins su Raudondvario dvaru, dvaro rūmais, parku, pasidalins dvariško
gyvenimo paslaptimis ir prisiminimais apie paskutinius dvaro šeimininkus grafus
Tiškevičius. Ekskursiją baigsime prie kavos puodelio ir dvariško torto.
Tęsime kelionę į Gelgaudiškį (64 km). Ant vaizdingo Nemuno šlaito įsikūręs, didingus
laikus menantis ir naujam gyvenimui prikeltas stovi Gelgaudiškių dvaras. Tai – 19 a.
perlas, kur rūmuose išsaugota unikali interjero puošyba-secesija su nuostabiu dvaro
parku. Dvare mūsų laukia ekskursija su dvaro ponia (trukmė 1 val.). Dvaro ponia
supažindina su dvaro istorija unikalia rūmų puošyba ir 19-20 a. gyvenimo būdu
dvare*. Laisvas laikas pasivaikščiojimui po nuostabų dvaro parką. Parke daug įdomių
legendomis apipintų objektų: Asesoriaus kapas, Velnio kalnas, Baronkapinės (baronų
Koidelių kapai), Pakaruoklių kalnas, tyro vandens šaltinėlis.
Kelionė į Zyplių dvarą (apie 26 km). Pravažiuojame Lukšių miestelį – kūrybingų
menininkų ir veiklių miestelėnų kuriamą Suvalkijos perlą. Lukšiuose pamatome Šv. Juozapo
bažnyčią, gražų parką su daugybe skulptūrų ir tvenkinių, fontanų. Netoli Lukšių Zyplių
dvaras su dideliu parku ir su 13 išlikusių pastatų ansambliu. Lukšių kultūros centras
įsikūręs Zyplių dvare. Zyplių dvarą 19 a. įkūrė Polocko gubernijos dvarininkas Jonas
Barkovskis, o vėliau dvarą valdė Juozas Potockis. Dvaras jaunas, nesiekia 200 metų
amžiaus… 2012 m. centriniai dvaro rūmai restauruoti, o buvusioje vežiminėje įrengtas
Zanavykų muziejus. Zyplių dvare mūsų laukia teatralizuota ekskursija „Kai ponų nėra
namie“* (trukmė 1 val. – 5 Eur/žm.).
Pastaba. Liepos 23 d. vietoje teatralizuotos ekskursijos „Kai ponų nėra namie“ vyks

pažintinė ekskursija po dvarą (trukmė – 1 val. kaina – 3 € /asm. kai grupė ne mažiau
20 asm.).
Važiuojame aplankyti Sudargo piliakalnių. Šie piliakalniai laikomi svarbiausiais po
Kernavės piliakalnių. Viduramžiais čia būta vienos svarbiausių gynybinių pilių su
kryžiuočiais. Pasidžiaugsime nuo 5 piliakalnių viršūnių atsiveriančia Nemuno juostos
mėlyne, miškų ir laukų horizontais.
Pakeliui į Sudargo piliakalnius, sustojame Suvalkietiškoje etnografinėje sodyboje.
Ekskursija (5 € /asm.) + suvaltietiškos vaišės (kratinys, kafija, pyragas – 10 € /asm.

Kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 24 Eur (32 Eur – 2022.09.25 išvykimui)
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo-gido paslauga;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Raudondvaris-teatralizuota ekskursija ir vaišės – teatralizuota ekskursija esant grupei iki
20 asmenų – 100 Eur grupei, esant virš 20 asmenų 6 Eur/asm.; kava su pyragu – 7 Eur
asm.
*Gelgaudiškio dvaras-ekskursija – 5 Eur/asm.
*Zyplių dvaras-ekskursija ,,Kai pono nėra namie“ – 5 Eur/asm. (nuo 20 asmenų grupės), .
* Suvalkiečio etnografinė sodyba, ekskursija – 5 € /asm.; suvalkietiškos vaišės – 10 € /asm.
Pastaba:
Lankomų objektų kainos gali keistis. Kelionė organizuojama ir organizuotoms
grupėms nuo 19 žmonių. Organizuotoms grupėms kelionės kaina ir data derinama
agentūroje – 861846466.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 vadybininkė – kelionės operatorė
Ieva.

Datos:
Datos: 2022 09 25-2022 09 25

Trukme: 14 val.
Kaina: 32 €

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

