PO ŽEMAIČIŲ ŽEMĘ – SAMOGITIĄ
Programa:
Kelionės mašrutas: Telšiai-Plungė-Plokštinė-Plateliai-Bukantė
Kelionės vadovais gali būti: Saulius Stasiūnas, Alfonsas Zaleskis, Laima Jonaitienė, Ilona
Amankevičiūtė
Žemaitija-Samogitia mus kviečia pažvelgti į žemaičių krašto istoriją, susipažinti su
istoriniu ir kultūriniu paveldu. Žemaičių etnosas niekada nebuvo sukūręs savo valstybės,
tačiau jau 13 a. LDK turėjo ryškią autonomiją, kuri įvairiais aspektais reiškėsi iki 1926m.
Istorikai neabejoja kad Žemaitija turėjo lemiamą reikšmę Lietuvos ir Baltijos jūros rytų
pakrantes 13-14 a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui, vykdant kuršių ir
prūsų genčių nukariavimus.
Ryte 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
8.00 – Gegužių gatvė, PC Akropolis
8.15 – Tilžės gatvė, Katedra.
Kelionė į Žemaičių žemės sostinę – Telšius. Telšiai turtingas miestas tiek arhitektūrine, tiek dvasine
prasme. Telšių senamiestis – vienas iš 7 saugomų senamiesčių Lietuvoje. Telšiuose pažintinė
ekskursija – ,,Telšiai – istorijos ir meno miestas“, kurios metu sužinosime, kodėl Telšiai – antroji
Roma ir, ką ten Telšiuose veikia 47 meškos? Ekskursija žemaičių kalba, nes juk 2022 m.
žemaičių kalbos paminėjimo metai!
Keliaujame į Žemaitijos Nacionalinį parką, sustojame Plungėje. Ekskursija su Plungės gidu
,,Pakaštavuok Plungės istuorėjėles“*. Ekskursijos metu susipažinsite su Plungės istorine
praeitimi, išgirsite apie grafus Zubovus, apie kunigaikštį M. Oginskį.
Tęsiame kelionę – Žemaitijos žemės slėpinių paieškas. Atvažiuojame į Plokštinę. Plokštinės miške,
1962 m., pastatytoje sovietinės armijos požeminėje termobranduolinių raketų paleidimo aikštelėje,
ikurtas Šaltojo karo muziejus. Tai – vienintelė Europoje ekspozicija raketų šachtiniame
paleidimo komplekse. Istorinė ekspozicija pasakoja apie 5 dešimtmečius trukusį šaltąjį
karą. Ekskursija su muziejaus gidu*.
Kitoje Platelių ežero pusėje – Platelių miestelis. Tai – vienas gražiausių ir garsiausią praeitį,
turintis Žemaitijos miestelis. Istoriniuose šaltiniuose Plateliai minimi nuo 15 a. Platelių dvaras,
gyvenvietė, bažnyčia tuo metu buvo pastatyti Šventorkalnio pusiasalyje, o 17 a. persikėlė į dabartinę
vietą. Plateliai įdomūs savo planine struktūra su budinga Žemaitijos miesteliams centrine aikšte, Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia, dvaro sodyba.
Atvykus į Platelius pažintį verta pradėti nuo apsilankymo Lankytojų centre. Ekskursija

„Žemaitijos žemės slėponiai“*. Čia taip pat „pasiroukousem žemaitešką“.
Su kelionės vadu pasivaikštome po Platelius: Šv. Florijono koplytstulpis, paminklai Lietuvos
Nepriklausomybės dešimtmečiui, Lietuvos Laisvės Armijos ir Rainių kankinio Balio Korzos
atminimui. Pasigrožime viena seniausia Lietuvoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 19 a. medine varpine,
Platelių dvaro sodyba, Platelių ežero apžvalgos aikštelė.
Iš Platelių keliaujame link Beržoro bažnytkaimio, pakeliui užlipant Cidabro kalno, esančio
apžvalgos bokšto (15 m aukščio).
Važiuojame į Godelių kaimą, kur Bukantės dvarelyje įsikūręs L. Žemaitės memorialinis
muziejus, į Bukantę (10 km). Lankome Bukantės dvarelį, kur įsikūręs rašytojos J. Žemaitės
muziejus. Rašytojos gimtojoje troboje susipažįstame su memorialine ekspozicija. Dalyvaujame
edukacinėje programoje „Žemaičių kulinarinis paveldas“*. Susipažinsime kaip ir kokiomis
progomis gaminami tradiciniai žemaičių valgiai (kastinis, varškės sūris, spirginė ir kt.).
Keliaujame į namus.
KELIONĖS KAINA – 26 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimo paslauga.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Ekskursija Telšiuose 50 Eur grupei;
*Ekskursija Plungėje 23 Eur grupei;
*Ekskursija Šaltojo karo muziejuje (bilietas + gidas) – 10-8Eur/žm.;
*Ekskursija Plateliuose. Lankytojų centre 1-2 Eur. Gidas grupei 10 Eur;
*Ekskursija+žemaitiškų valgių degustacija (11 Eur gidas grupei; 13 Eur degustacija).
Pastaba:
Lankomų objektų kainos, eiliškumas ir skaičius gali keistis.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA tel.: 841399544, 867088723 – vadybininkė Ieva.

Datos:
Datos: 2022 10 22-2022 10 22
Trukme: 14 val.
Kaina: 26 €

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

