PO KUPIŠKIO KRAŠTĄ: PAŽINTIS IR PRAMOGOS
Programa:
Maršrutas: Adomynė – Kupiškis – Palėvenė.
Išvykimo data, laikas, vieta: pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, programas.
*Adomynės dvaras – Kupiškio krašto puošmena. Tai – retas romantiškojo klasicizmo,
medinės arcitektūros palikimas. Šis dvaras, įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.
Manoma, kad dvaras pastatytas vietinių meistrų rankomis, 19 a. pradžioje. Šiuo metu,
dvaras restauruotas, išlikusios koklinės krosnys, duonkepė, freskos, filinginės durys su
metaliniais apkaustais, ornamentuoto parketo grindys. Po rekonstrukcijos namas tapo
stambaus dvaro rezidencija. Sutvarkytas ir dvaro parkas, suoliukai papuošti vietinių legendų
simbolika, dvaro parke jaukiai, įsikūrusios mažosios skulptūrėlės.
*Edukacinė programa – „Smagu širdžiai, gardu pilvui“. Programos metu susipažinsite
su Adomynės dvaro istorija, su senaisiais jo šeimininkais ir jų gyvenimų akimirkomis.
Prisilieste prie medinės arcitektūros subtilybių. Jeigu, panorėsite, savo rankomis galėsite
išsikepti skaniąsias Adomynės apylinkių pagrabines bandeles.
Kol bandelės keps, smagiai pabūsite su Adomynės etnografiniu ansambliu – „Jara“ nariais,
kurie pateiks jums kupiškėniškų dainų, šokių, ratelių, mįslių… Galiausiai pamaloninsite savo
pilvus šio dvaro ir apylinkių valgiais bei gėrimais: karštomis bandelėmis su ypatingu padažu
– tokio kulinarinio paveldo patiekalo, niekur kitur, jums neteks paragauti, pasivaišinsite
Adomynės ponų viralu ir gėrimais, kurie paprasčiausiai sutirps burnoje (tel.: 861129113).
Trukmė – 3 val. Kaina – 17 Eur/žm.; be ansamlio – 13 Eur/žm.
*Kupiškis – lyg muziejus po atviru dangumi. Kupiškis – žalias, tvarkingas ir su milijonu
skulptūrų miestas. Jeigu, būtų skaičiuojamas rodiklis, įvertinant miesto gyventojų ir
skulptūrų skaičių – Kupiškis garantuotas lyderis Lietuvoje. Miesto centre Lauryno StukosGucevičiaus aikštė. Tikras milžinas mieste – Kristaus žengimo į dangų neogotikinė bažnyčia.
Stogą puošia 22 kryžiai, statyta 1900 – 1914 m. ir yra viena didžiausių Lietuvoje.
*Kupiškis. Henriko Orakausko “Muziejus po atviru dangumi“. Miestą puošia 27 šio
skulptoriaus meno kūriniai. „Muziejus po atviru dangumi“ prasideda nuo medinių skulptūrų
ir baigiasi metalo, plastiko darbais: “Kupiškėnų vestuvės“, “Baltų pasaulio medis“, “Laiko
spiralė“, “Teatras“, “Besileidžiantis angelas“ ir kt.

*Kupiškio muzikinis fontanas. Jame sumontuota 4 tipų 65 purkštuvai. Priklausomai nuo
muzikinio kūrinio keičiasi fontano vandens čiurkšlių aukštis ir fontano apšvietimas. Fontano
vandens srovės įjungiamos nuo 7-24 val.
*Vandens batutų parkas Kupiškio mariose. Kaina – 50 min. – 8-6 Eur/žm. (vaikams
iki 12 metų).
*Pasiplaukiojimas Kupiškio mariose laivu „Jara“. Turėsite galimybę išgirsti Kupiškio
marių ir šalia jų, įsikūrusių kaimų istoriją. Paragausite 6 rūšių kavos ir naminių ledų.
Galėsite grožėtis nuostabiais vaizdais. Apžvalginis plaukimas 1,5 val. Kaina – 7-5 Eur/žm.
(tel:. 861677888).
*Kupiškio marios. Vandens dviračių nuoma. Kaina – 0.5 val. – 3 Eur/žm.; 1 val. – 5
Eur/žm.
*Palėvenės (Komorų) dvaras. Šiuo metu, 19 a. statyti rūmai atiduoti Komorų giminė
palikuoniams. Iki mūsų dienų, išlikę dvaro rūmai, oficina, pieninė, bravoras, sandėlys.
Rūmus supa 2 ha ploto angliško stiliaus parkas.
*Palėvenės Šv. Domininko (Dominyko) bažnyčios ir domininkonų vienuolyno
ansamblis. Tai – vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys. Palėvenės vienuolyno
istorija prasideda nuo 1676 m., kuomet Lauryno Mykolo Odlanickio finansiškai remiami čia
apsigyveno pirmieji domininkonų vienuoliai.
Architektūros ir dailės istorijos požiūriu vertingiausias pastatas – mūrinė bažnyčia (17 a.).
Manoma, kad jos interjeras išlikęs iš 18 a.
*Palėvenės vienuolynas. Edukacinė programa – „Lėvėnio karoso ir silkės šokis“.
Įdomus pasakojimas apie vienuolyną, apsilankymas paslaptinguose rūmuose. Kulinarinės
programos patiekalai: žuvienė, Lėvens karosas. Papildomai prie kulinarinės programos
galima užsisakyti: vienuolių gamybos alaus, vienuolių smuklės vyno. Kaina – 11Eur/žm.
Tel:. 865095560.
Kelionė į namus.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
*Kelionės kaina priklauso nuo pasirinktų programų, išvykimo vietos ir žmonių
skaičiaus grupėje.
*Individuali kelionės programa paruošiama suderinus su užsakovu jo pageidavimus.
Kelionės programa koreguojama, pagal užsakovo pageidavimus.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų – „Artimiausios kelionės“.
Informacija tel:. 841399544; 869807197; 861846466; e.p. infotravel@splius.lt

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

