PO VISOKIOMIS ĮDOMYBĖMIS TURTINGĄ TELŠIŲ
KRAŠTĄ
Programa:
Keliaujame į žemaičių žemes (Samogitia) sostinę – Telšius. Šalia Telšių – nuostabus Degaičių
parkas. 2017.10.04 LR Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pasirašė vyriausybės nutarimą,
kuriuo įtraukė šį parką į valstybinės reikšmės parkų sąrašą. Šis parkas sukurtas 19 a. pabaigoje,
plotas – 18,2 ha. Parke 7 įvairaus dydžio tvenkiniai, įvairių želdinių deriniai. Pažintinė ekskursija
po parką su vietiniu gidu*. Atvykstame į Telšius.Telšiuose pats Žemaičių kultūros draugijos
Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacius parodys Telšius. Jis – tikras savo krašto žinovas ir
didelis patriotas. Andrius žaismingai, su geru žemaitišku ūpu parodys visas Telšių puošmenas,
nustebins Telšių mažosios architektūros objektų gausa. Kartu bandysime pakelti ”Skrynią”, skirtą
žydų verslui Telšiuose atminti. Pasimatuosime “Meškos pėdą”, ieškosime: įleistų į sieną “žydukų” ir
trinsim jiems nosis (sakoma, kad tai gali atnešti pinigų ir išminties)… Susipažinsime su Telšių žydų
istorija. Sustosime prie “Žemaitijos gaublio”, prie garsaus šulinio pamatysime “Lietuvių skaliką”.
Sužinosime, kad skalikų veislė buvo beišnykstanti ir kad ją atkūrė telšiškis Z. Goštautas.
Aplankysime puikią, visų labai mėgstamą skulptūrą–žaidimą ”Pažink Žemaitijos sostinę”. Sustosime
ir prie skulptūros, rodančios rūpestingumą “Meškinas su savo ir žmonių vaikais – našlaičiais”. Sako,
kad meškinas pildo visų norus, jei paglostysi meškino nosį. Suskaičiuosime visas Telšių meškas,
meškiukus… Andriaus lydimi, nueisime prie Insulos kalvos, prie Žemaičių žemės sienos su
meninėmis plokštėmis, kuriose įamžinti svarbiausi Žemaitijos įvykiai. Katedros aikštėje prieisime
prie bronzinio miesto maketo akliesiems skulptūros ”Mokykla”, skirtos I-ai Telšių mokyklai.
Aplankysime didingą Antano Paduviečio katedrą, požemius. Patyrinėsime katedros duris, kur
pavaizduota Žemaitijos krikšto istorija. Aplankysime puikų amfiteatrą su liftu prie Masčio ežero.
Sustosime prie paminklo, skirto labai svarbiam Žemaitijos ir Rytų Pabaltijo istorijai – Durbės mūšiui
(1260 m. 07.13d.) atminti.
Po ekskursijos papietausime (žemaitiški pietūs) vienoje iš Telšių kavinių.
Toliau – kelionė ten, kur kadaise arkliais jojo garsusis razbaininkas, svieto lygintojas Tadas Blinda,
kur gyveno ponai Gorskiai – į Biržuvėnų dvarą*. Biržuvėnai rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253
m., o 15 a. čia buvo įkurtas stambus karališkas dvaras. Ponų Gorskių giminė dvarą valdė beveik 300
metų – iki 1940 m. ir Tadas Blinda čia turėjo ką veikti… Biržuvėnų dvare – teatralizuota
ekskursija*–susitikimas su garsiuoju razbaininku Tadu Blinda ir jo bičiuliu (bus netikėta, nes vėl
išvysime gidą Andrių…).
Beje, atsisveikindami su Biržuvėnų dvaru, nepamirškite sugalvoti norą ir įmesti pinigėlį į metalinį
”kiaušinį”, pūpsantį prie paradinių durų. Sako, norai pildosi!
Keliaujame prie Šatrijos kalno. Šis kalnas raganų numylėtas, dar vadinamas Luokės piliakalniu.
Tai – viena aukščiausių Žemaitijos kalvų. Jos aukštis – 228,7 m virš jūros lygio. Nuo jos gerai matyti

Žemaitijos toliai, Žemaitijos kalnai Medvėgalis, Girždutė, Moteraitis ir Telšių katedros bokštai.
Kalnas apipintas legendomis. Legendų, istorijų apie kalną daug, bet Šatrija – viena. Ir nuo
neatmenamų laikų šį kalną globoja raganos, kurios mus ir sutiks ant šio kalno. Ant kalno bus
raganų laužas, bus dainų ir raganiškų vaišių*.
Smagiai, su dainomis ir nuotykiais, kartu su raganomis praleisime laiką ant Šatrijos kalno. Vakarop
sukame arklius Šiaulių link…
KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į keliones kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Keliones organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Ekskursija Telšiuose – nuo 2 Eur /žm.;
*Žemaitiški pietūs kavinėje “Senamiestis”– nuo 8Eur /žm. (pageidaujantiems, bet registracija prieš
kelionę);
*Biržuvėnų dvaras. Bilietas – 0.87 Eur. Teatralizuota ekskursija grupei – 100Eur;
*Šatrijos kalnas–raganų “puota” – nuo 7 Eur /žm.
Pastaba.Vykstant į šią kelionę, aprangos kodas – turistinis, pritaikytas metų laikui. 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/REGISTRACIJA 841 399544, 8698 07197 – Jovita, Virginija – 8618 4646.

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

