PO SENOVĖS BALTŲ NALŠĖNŲ ŽEMĘ (gidas G.
Tumulis)
Programa:
Jau 13 a. metraščiuose minima istorinė aukštaičių genties žemė NALŠIA, kuri kartu su
kitomis aukštaičių genties Deltuvos, Lietuvos žemėmis sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri
buvo dabartinės Lietuvos užuomazga. Tai – ežerų ir miškų kraštas. Krašto centras –
Švenčionys. Pagal senumą miestas toks, kaip ir Vilnius. Jo atsiradimas siejamas su legenda,
esą čia buvusi baltų nalšėnų šventvietė.
Švenčionys – miestas, kuriame stovi viena iš 7 Vytauto pastatytų bažnyčių.
Švenčionys – miestas, kuriame pats Bonapartas mojavo savo armijai iš balkono…
Švenčionys – miestas, kurį Levas Tolstojus paminėjo savo romane ”Karas ir taika“.
Ryte išvykimas į Nalšios žemę. Kelionė Lietuvos keliais link Molėtų.
Molėtuose lankome etnokosmologijos muziejų – pakilimas į apžvalgos aikštelę*. Pakilus į
apžvalgos aikštelę, atsiveria puiki Aukštaitijos miškų ir ežerų panorama. Vietinis gidas
pristatys matomas apylinkes, matomus objektus. Iš paukščio skrydžio pamatysite
kalendorinį akmenų ratą “Lietuvos saulė”, 6 ežerus (rekomenduojame pasiimti žiūronus).
Ekskursija po Etnokosmologijos muziejų. Per požeminę muziejaus galeriją, tarsi
mitologinio medžio šaknis, yra kylama aukštyn. Penkiose salėse yra pristatomi skirtingi
žmogaus, žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu (senieji etniniai ryšiai, pasaulio matavimai,
kalendoriai, astronomija, kosmonautika, nežemiškos gyvybės paieška, mūsų civilizacijos
ateities galimybės). Muziejaus ekspozicija yra nuolat pildoma, o muziejaus ekskursijos
vadovai padės geriau pajausti Etnokosmologijos muziejaus unikalumą, ryšių su Kosminiu
pasauliu įvairovę. Iš paukščio skrydžio pamatysite kalendorinį akmenų ratą “Lietuvos
saulė”, 6 ežerus.
Važiuojame į „Cepelinų gryčią” – prie Molėtų. Pietaujame, skanaujame tobulus cepelinus*.
Važiuojame į Mielagėnus. Pamatysime nuostabią Šv. Jono Krikštytojo klasicizmo stiliaus bažnyčią,
pastatytą 1790 m. Bažnyčią puošia dailininko Vinco Smakausko (1797-1876) paveikslai ir skulptūros.
Mielagėnų bažnyčios architektūra žinovų lyginama su Vilniaus arkikatedros bazilikos.
Iš Mielagėnų atvykstame į Paliesiaus kaimą. Kaimas įsikūrė po 1557 m., kuomet LDK vyko
feodalinė žemės reforma ant trakto, jungiančio Vilnių–Švenčionis su Breslauja – pro Tverečių.
Aplankome atgimusį Paliesiaus dvarą. Tai – nuostabios aplinkos apsuptas Klasicizmo stiliaus
dvaras. Dvaro ansamblis suformuotas 18-19 a. Viešnagės metu ekskursija po dvarą su vaišėmis: kava

/arbata ir vietos kepyklos ypatingos tešlos bandelė*(3 Eur /žm.).
Keliaujame į Švenčionių miestą – istorinį Nalšios žemės centrą. Ekskursija Švenčionių
mieste. Miesto praeitį mena 1898 m. caro valdžios ir parapijiečių lėšomis pastatyta Švč. Trejybės
cerkvė, centre esantis miesto parkas, kuriame anuomet šurmuliavo turgus, Visų Šventųjų bažnyčia
(Laisvės al. 5). Švenčionių bažnyčia yra viena iš septynių Vytauto ir Jogailos pastatytų bažnyčių.
Išsaugoti bažnyčios turtai gausūs – daug meno kūrinių: paveikslai, skulptūros… Švenčionyse veikia
seniausias Europoje vaistažolių fabrikas, kurį 1883 m. įkūrė farmacininkas Naumas Taraseiskis. Šio
fabriko gaminių galima įsigyti Švenčionių TIC krautuvėlėje.
Keliaujame į seniausią Švenčionių krašto gyvenvietę Cirkliškį – iškilią Nalšios dalį. Lankome
dvaro rūmų ansamblį (rūmai, ledainės pastatas, kalvė, parkas), sukurtą 19 a. I pusėje Domicelės
Sekenžiskaitės-Mostovskienės iniciatyva. Apsilankome Cirkliškio dvaro parke.
Pagrindinis pasivaikščiojimo po parką takas veda link Cirkliškio piliakalnio (perkūno kalno).
Kelionė pėsčiomis. Piliakalnio šlaitai 10-11 m aukščio. Pietvakarių papėdėje yra senovinės
gyvenvietės liekanų.
Grįždami užsukame į Mindūnus.
Mindūnai – ežeringiausia vieta Molėtų rajone. Mindūnus garsina Irenos Rymidienės ir Nijolės
Petrauskiėenės ežerų žuvies žuvienė, kurią su pasigardžiavimu valgo net tie, kuriems žuvis smirdi. I.
Rymidienė – super gaspadinė, suspėja išvirti skanią žuvienę, susodinti svečius už stalo ir pagroti
akordeonu … Paskanavę žuvienės*, keliausime į namus.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Autobusas 49 v. išvykimas iš Šiaulių
Kelionės organizavimo ir kelionės vadovo paslauga grupei – 160 Eur
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Molėtai, Etnokosmologijos muziejus, apžvalgos aikštelė 4,40–2.20 €;
*Paliesiaus dvaras . Ekskursija ir vaišės – 3 Eur /žm.;
*Mindūnų žuvienė – 4 € /asm.;
* ”Cepelinų gryčia”, pietūs – 6 €/žm.
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.
INFORMACIJA dėl kelionės tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita,Virginija.
El.p.: travelcentre@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

