PO ŠIAURĖS LIETUVĄ. IŠ „DUONOS KELIO“
URVIKIUOSE Į RENAVO DVARĄ, VIEKŠNIUS, VENTĄ
IR PAPILĘ
Programa:
Urvikių kultūros centras Mažeikių rajone įsteigtas 2006 m. Tai – antros kategorijos
biudžetinė įstaiga, Lietuvos kultūros centrų asociacijos narė, kultūrine veikla
apjungianti 11 kaimų – 1754 gyventojus. Centras vykdo plačią kultūrinę veiklą:
festivalius, parodas, vakarojimus, diskotekas… Sėkmingai plėtojama edukacinė
programa – „Duonos kelias“. Tai – lyg prisilietimas prie senolių tradicijų.
Senoviškoje aplinkoje išgirsite apie duonos kelią nuo rugio pasėjimo iki duonelės
riekės. Savo rankomis susiformuosite duonos kepalėlį, o kol jis keps, paskanausite
lietuviškų kaimiškų valgių, dainuosite senoviškas lietuviškas dainas, šoksite ir
žaisite žaidimus… Programos trukmė apie 3 val.
Keliones vadovas-gidas Rokas.
Trukmė – 12 val.
Ryte, išvykstame iš Šiaulių į Mažeikius. Išvykimas iš Šiaulių 8.00 val. Išvykimo vietos ir
laikas: 8.00 val. Gegužių g., PC Akropolis ir 8.15 val. Tilžės g., Katedros stotelė. Vos
3 km nuo Mažeikių yra Urvikiai (86km). Urvikių Kultūros centre dalyvaujame
nuotaikingoje, linksmoje, pažintinėje programoje – „Duonos kelias“* Tęsiame
kelionę. Keliaujame į Renavo dvarą (36km). Renavo dvaro sodybos kompleksui
priklauso rūmai XVIII-XIXa ir XIXa I pusės statiniai. Rūmai yra šiaurinėje sodybos dalyje,
fasadu atsigręžę į šiaurę. Dviaukščiai rūmai su centriniu mezoninu ir dviaukščiais kraštiniais
rizalitais. Pagrindinis fasado centras išryškintas keturių taskaninių kolonų partiku. Prie
įėjimo nedidelė terasa, su išplatėjančiais laiptais. Rūmai 1979-1990 m. restauruoti, atkurtas
pirminis rūmų vaizdas. 13 val. ažvalginė ekskursija po rūmus ir parką su vietiniu gidu
(kaina – 15 Eur grupei; trukmė – 1,5 val; bilietas – 2 Eur/asm.). Iš Renavo dvaro
keliaujame į mažą miestelį Viekšnius. Šis mažas miestelis tikrai geba nustebinti
vertų aplankyti objektų gausa. Viekšniai minimi nuo 1253 m., 1634 m. Viekšniuose
pastatyta bažnyčia. 18 a. pabaigoje Viekšniai buvo nemažas Šiaurės Lietuvos
prekybos centras. Juose apsigyveno žydai, buvo pastatyta sinagoga. 1860 m. rabinas
Aba Joffe pastatė vaistinės pastatą. Ten dabar senosios vaistinės muziejus, kuris
šiuo metu renovuojamas. Viekšniuose kelionės vadovo lydimi aplankysime Šv. Jono
krikštytojo bažnyčią, paminklą Biržiškių šeimai, senąjį vandens malūną, kuris yra
technikos paminklas ir nueisime iki kabančio tilto.

Iš Viekšnių keliausime į Ventą. Ventoje aplankome Ventos regioninio parko
lankytojų centrą, kuris yra įdomus, informatyvis ir moderniškas. Čia ekspozicijų
salėje atkuriami gamtos garsai, tad galima pasijusti lyg laiko mašina būtų nukėlusi
milijonus metų atgal… Apžiūrime eksponatus, pasiklausome gido pasakojimo.
Keliaujame į Papilę. Papilėje dėmesį patraukia įspūdingas medis su daugybe
kamienų 15-kakamienė liepa, Šv. Juozapo bažnyčia, S. Daukanto paminklas.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 19 Eur.
Kelionės vadovo paslauga – grupė iki 20 žmonių – 4 Eur/žm.; grupė 30+ žmonių – 3
Eur/žm.
Mokami objektai, mokamos paslaugos:
Urvikiai edukacinė programa – „Duonos kelias“ su vaišėmis (kaimiški valgiai) –
9 Eur/žm.
Renavo dvaras – 2-1 Eur/žm. Gido paslauga – 15 Eur grupei.
Ventos regioninio parko lankytojų centras. Ekskursija – 1 Eur/žm.
Informacija / registracija: 841399544; 860197003; 867088723 – Rokas.
PASTABA. AUTOBUSUOSE IR LANKOMUOSE OBJEKTUOSE BŪTINA DĖVĖTI KAUKES.

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

