PO DIEVENIŠKIŲ KRAŠTĄ IR NALŠĖNŲ ŽEMĘ
Programa:
KELIONĖS VADOVAS – G. TUMULIS
Data – pasirinktinai.
Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį, akį patraukia įdomus nykščio formos išsikišimas
pietrytinėje Lietuvos dalyje – mažas žemės lopinėlis, gražiai vadinamas „Lietuvos
ašara“, tarsi pabėgęs iš šalies, jis rymo Baltarusijos apsuptyje. Tai – Dieveniškių
kraštas…
1 diena. Kelionės pradžia – 6.00 val. Kelionė Šalčininkų link. Atvažiuojame į Jašiūnus –
miestelį Šalčininkų rajone. Jašiūnai nuo 1402 m. priklausė to meto vienai iš galingiausių ir
turtingiausių Lietuvos didikų giminių – Radviloms. Jašiūnai buvo svarbus praėjusio amžiaus
kultūros centras – čia gyveno ir lankėsi daug žymių to meto žmonių…
Lankome Jašiūnų Bakinskių dvaro rūmus*. Jašiūnų dvaras – vėlyvojo klasicizmo pavyzdys.
Ekskursija po dvarų rūmus, parką su vietiniu gidu*. Taip pat Jašiūnuose aplankome
miestelio puošmeną – Šv. Onos bažnyčią.
Iš Jašiūnų iki Šalčininkų – tik 17 km. Šalčininkuose pietaujame*. Apžiūrime Šalčininkų
dvaro sodybos rūmus. Šalčininkų dvaro rūmai, rezidencinės vilos pastatas minimi nuo 14
a. Rūmai rekonstruoti apie 1904 m. Vagneriams sodyba priklausė iki 1939 m. Dabar dvare –
meno mokykla.
Toliau keliaujame pasigrožėti Dieveniškių istorinio regioninio parko kraštovaizdžiu,
pamatyti istorijos ir archeologijos paveldo paminklus, galingus ąžuolus, pilkapynus,
senovinius gatvinius kaimus. Kelionės maršrutas: Šalčininkai–Poškonys–Dieveniškės.
Apsilankome Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centre – Poškonių kaime.
Lankytojų centre galima apžiūrėti Dieveniškių krašto namų apyvokos daiktus, tradicinių
amatų muziejinę ekspoziciją, akmeninių skulptūrų parkelį. Ekskursija po Dieveniškių
istorinį regioninį parką su parko specialistu (trukmė 3,5-4 val.). Apžiūrėsime unikalią Šv.
Mergelės Marijos bažnyčią, aplankysime gatvinį Rimašių kaimą, pažintinį Gaujos gamtinį taką.
Pamatysime Gribiškių ąžuolą, kurio spėjamas amžius 300-400 metų, 5-6 a. pilkapius,
Bučionių piliakalnį, Giveniškių miestelį.
12 km į rytus nuo Dieveniškių, prie pat Baltarusijos sienos, aplankysime Norviliškių pilį*.
Pamatysime unikalią, autentiškai atkurtą renesanso epochos dvasią atspindinčią Norviliškių
pilį. Kadaise užmirštas didingas pastatas naujam gyvenimui prisikėlė 2005 m., o nuo 2008 m.

piliai suteiktas 4* statusas. Ekskursija po pilį su vietiniu gidu. Pilyje jūsų laukia edukacinė
programa ir restorane „Viduramžių romantiška vakarienė“.
Nakvynė pilyje.

2 diena. Sotūs pusryčiai pilies restorane. Keliaujame į Nalšėnų žemę – Švenčionių kraštą.
Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. Jau 13 amžiuje metraščiuose minima
istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia, kuri kartu su kitomis aukštaičių genties Deltuvos
žemėmis sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri ir buvo dabartinės Lietuvos užuomazga.
Keliaujame į seniausią Švenčionių krašto gyvenvietę – Cirkliškį. Tai – iškili Nalšios dalis.
Lankome klasicizmo formų Cirkliškio dvarą. Dokumentais paremtos žinios apie Cirkliškio
dvarą siekia 19 a. ir sietinos su Mostovskių gimine. Ekskursija po Cirkliškių dvaro rūmų
ansamblį, po parką. Pasivaikščiojimo po parką takas mus nuves link Cirkliškio piliakalnio, kur
piliakalnio pietvakarių papėdėje pamatysime senovinės gyvenvietės liekanas. Atvykstame į
Švenčionis.
Ekskursija Švenčionių mieste: Švč.Trejybės cerkvė, miesto parkas, visų Šventųjų bažnyčia,
statyta dar Vytauto ir Jogailos laikais. Apsilankome „Nalšios“ muziejuje“. Muziejuje
sukaupta 64000 eksponatų. Saugomi unikalūs akmens ir žalvario amžių archeologiniai
radiniai, papuošalai, darbo įrankiai. Ekskursijos* po muziejų trukmė – 30-45 min.
Iš Švenčionių keliaujame Į šimtmečių dvasią išsaugojusį Paliesiaus dvarą. Dvaras mena dar
17 a. laikus, kai grafas Tyzenchauzas čia įsigijo dvarą. Bėgant metams, keitėsi šeimininkai,
keitėsi ir pats dvaras. Dvaro ansamblis suformuotas 18 a. pabaigoje – 19 a. pradžioje.
Ekskursija* po Paliesiaus dvarą su vietiniu gidu ir po visko – arbata ir bandelės.
Tęsiame kelionę. Sekanti stotelė – Šventos kaimas. Pamiklinsime kojas: žygis (1.30 km)
pėsčiųjų taku „Mitologija“. Keliaudami šiuo taku, sutiksime 17 skulptūrų, kuriose įkūnytos
senosios lietuvių Dievybės ir mitologinės būtybės.
Kelionė Šiaulių link, per ežeringiausią Lietuvos kraštą – Molėtus. Molėtų kraštą garsina
Mindūnuose gyvenančių Irenos Rimydienės ir Nijolės Petrauskienės žuvienė. Paskanauti
Rimydžių žuvienės galima Ežerų žvejybos muziejuje Mindūnuose*. Moterys svečius
pasitinka akordeono garsais. Vienas įdomesnių momentų – į kriaukles įpiltas samanės
gėrimas. Tokios improvizuotos „taurelės “ paduodamos turistams, “šlakelis“ naminukės
įpilamas ir į pačią žuvienę. O žuvienė tikrai nuostabi, tą pasakys net tie, kurie iki šiol nemėgo
žuvies kvapo.
Sotūs, pilni įspūdžių, sugrįžtame į Šiaulius.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu 49 v. turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*1 nakvynė su ekskursija po Norviliškių pilį, edukacine programa, romantiška viduramžių

vakariene ir pusryčiais (50 Eur /žm.).
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS, KURIOS Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTOS:
*Jašiūnų dvaras. Bilietas – 2 Eur. Gidas grupei – 20 Eur;
*Šalčininkai. Kavinė Kesminta, pietūs – 4.50 Eur / žm.;
*Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Ekskursija 3 val. x 14 Eur. Viso – 42 Eur / grupei;
*Nalšios muziejus Švenčionyse . Bilietas – 2 Eur. Gidas – 10 Eur /grupei;
*Paliesiaus dvaras. Ekskursija, arbata, bandelės – 4 Eur /žm.;
*Mindūnų žuvienė – 4 Eur /žm.
Pastaba. Kainos gali keistis. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.
Informacija tel.: 841399544, 8698087197 – Jovita
Dėl kelionės kainos teirautis agentūroje!

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

