PO EŽERŲ KRAŠTĄ: DUBINGIAI – MOLĖTAI –
MINDŪNAI
Programa:
Molėtų kraštas – pats puošniausias Lietuvos kampelis su daugybe ežerų, upių ir upelių,
gražiais miškais. Ir žmonės čia šneka savotiška tarme. Šis kraštas turi daug įžymybių.Viską
pamatyti vienos dienos per mažai…
Ryte išvykstame į 200 ežerų kraštą. Keliaujame Širvintų kryptimi į Dubingius (200 km). Dubingiai
16 a. buvo valdomi kunigaikščių Radvilų ir buvo kunigaikštystės centras. 19 a. Dubingiai atiteko
grafams Tiškevičiams. Toliau atvykstame į Dubingius, miestelį Molėtų rajone, prie Asvejos ežero.
Vietinio gido lydimi*, eisime Dubingių piliavietės pažintiniu taku. Takas trumpas, tačiau
suteikia progą paklajoti kunigaikščių Radvilų pėdsakais. Dubingių miestelyje susipažinsime su
istoriniu ir kultūriniu palikimu. Eisime ten, kur vaikščiojo kunigaikščiai Radvilos, Vytautas Didysis,
kiti didikai ir prezidentai. Sužinosite, kokios buvo jų viešnagės, kokį pėdsaką jie paliko Dubingiuose
(ekskursijos trukmė – 2 val.).
Keliaujame į Molėtus (34 km). Šalia Molėtų observatorijos, Lenktinio ežero pakrantėje yra išlikusios
etnografinės sodybos statiniai. Šalia jų 1996 m. buvo įrengta Senovinė dangaus šviesulių
stebykla – šventvietė. Čia apsilankę* susidarysime vaizdą, kaip senovėje buvo stebimi dangaus
šviesuliai ir kaip atliekami laiko skaičiavimai. Vietiniam gidui lydint ekskursija po
Observatorijos apylinkes* (trukmė – apie 2 val.). Po to aplankysime Lietuvos etnokosmologijos
muziejų*. Čia turėsite galimybę rankose palaikyti kosminį ateivį – meteoritą, pasigrožėti visatos
vaizdais, pasikelti į 30 m aukštyje esančią apžvalgos aikštelę ir pasižvalgyti po nuostabias
Aukštaitijos apylinkes.
Vykstame į Mindūnus. Lankome Ežerų Žvejybos muziejų*, įsikūrusį žvejo pirkioje ir svirne.
Pamatysite įvairius žvejybos įrankius, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos žmonės 19 a., susipažinsite su
archaine žvejyba ir aukštaitišku kulinariniu paveldu. Kulinarinio paveldo amatininkė Irena
Rimidienė maloniai pakvies paragauti garsios, ant laužo virtos „Rimidžių firminės žuvienės“,
žuvies su daržovėmis troškinio*.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Autobusas 49-55 vietų, lydintis kelionės vadovas, ekskursinė progrma – 80-100 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota
*Patogus autobusas;

*Kelionės organizavimo išlaidos.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Dubingiai, gido paslauga, lankomi mokami objektai -2,50 €/žm.; 2,00 € (moksleiviams);
*Etnokosmologijos muziejus – 4,50 Eur /žm.;
*Mindūnai, ežerų žvejybos muziejus. Bilietas – 2 Eur. Gido paslauga – 14.40 Eur /grupei;
*Pavalgymas: garsioji Rimidžių žuvienė – 3,80 €, žuvies troškinys – 8 Eur;
*Etnografinė sodyba, senovinė šviesulių stebykla. Bilietas 1,50 – 1 Eur (iki 17 val.). Gidas – 30 Eur/
grupei. Trukmė – 2 val.

Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius. Lydintis gidas ekskursijos Dubingiuose,
Senovinėje dangaus šviesulių stebykloje, etnokosmologijos muziejuje neveda.

INFORMACIJA/EKSKURSIJOS UŽSAKYMAS tel.: 8/41 399544, 8/698 07197, 8/618 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

