PO PLUNGĖS KRAŠTĄ – PASKANAUTI ŽEMAITIJOS
Programa:
Ryte išvykimas iš Šiaulių į Plungę (97 km). Plungės kraštą garsina Plungės, Platelių miesteliai,
“Šaltojo karo muziejus” Plokštinės miške, žemaičių kulinarinis paveldas sodyboje “Prie Žiedelio”…
Atvykstame į Plungę. Lankome Plungės dvaro sodybą/Žemaičių dailės muziejų*. Plungės
dvarą, miestelį ir jo apylinkes 1873 m. įsigijo kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jis Plungėje įkūrė grožiu
ir kultūrine veikla garsėjusią rezidenciją. Vokiečių kilmės architektas Karlas Lorenzas suprojektavo
puošnų rūmų ansamblį. Centrinių rūmų vidų dekoravo Kazimiero Sommerio Stiuko dirbtuvių meistrai
iš Varšuvos. Aplankome Plungės dvaro sodybą: Laikrodinę – oranžeriją, dvaro rūmus, parką.
Ekskursija su vietiniu gidu*.
Keliaujame į Platelius. Netoli Platelių, Plokštinės miške yra vienintelis Europoje ŠALTOJO KARO
MUZIEJUS. Muziejus įrengtas viename pirmųjų Sovietų Sąjungoje, buvusiame požeminiame
balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse. Ekskursija muziejuje*. Muziejaus ekspozicija
pasakoja apie penkis dešimtmečius trukusį Šaltąjį karą. Su vietiniu gidu* patekę į muziejų,
leisitės į bunkerį, apžiūrėsite istorinę ekspoziciją, raketų valdymo pultus, tikslų raketos SS-4 maketą,
bunkerio vado kabinetą… Nusileidę dar žemiau, susipažinsite su atkurta ryšio mazgo aparatūra bei
įgula.
Aplankome Platelius. Ekskursija po Platelių miestą: ŽNPD Platelių lankytojų centras,
apžvalgos aikštelė prie Platelių ežero, Platelių bažnyčia, Platelių dvaro parkas.
Iš Platelių vykstame į Beržoro kaimą – į kaimo turizmo sodybą “Prie Žiedelio”. Čia
paskanausite tikrų žemaitiškų valgių mediniais šaukštais iš vietinių sodybos indų, išmoksite
pasigaminti Žemaitijos pasididžiavimą – kastinį. Jį ir kitas vaišes pristatys sodybos šeimininkė su
dainomis. Pastaba. Pageidaujant ir susitarus, yra galimybė pavakaroti su folkloro ansambliu
“Platelee”. Daugiau info: www.prieziedelio.lt
Kelionės kaina – 420 Eur (50 v.)
Kelionės vadovo paslauga. Kaina sutartinė – 60 Eur /grupei
Papildomos išlaidos:
Plungės dvaras /muziejus, parkas. Bilietas – 3 Eur. Gido paslauga grupei – 30 Eur;
Plateliai. ŽNPO Lankytojų centras – 6Eur / grupei. Vietinis gidas Plateliuose – 24 Eur / grupei;
Plokštinė. Šaltojo karo muziejus – 5-2.50 Eur;
Kaimo sodyba “Prie žiedelio“. Edukacija, gausios žemaitiškos vaišės – 20 Eur /žm. Jei

pageidautumėte ansamblio “Platelee” (1 val.) – 150 Eur / grupei.
Plungės dvaras, laikrodinė oranžerija -30 Eur/ grupei.
Pastaba. Kelionės programa, užsakovui pageidaujan,t koreguojama. Galima keisti lankomus objektus.
Galima į programą įtraukti labirinto-geometrinių figūrų parko lankymą. Kaina – 4-2 Eur.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 861846466– 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

