Į PONIŠKŲ PRIVILEGIJŲ ŠAKIŲ KRAŠTĄ: ATRASTI,
PAŽINTI, PAJAUSTI, IŠRAGAUTI…
Programa:
Kodėl kviečiame aplankyti Šakių kraštą? Ten atviros Gelgaudiškio, Zyplių dvarų
durys ir šimtmečius puoselėjamos tradicijos, tautinio paveldo gardumynais
kvepančios sodybos, didingais vaizdais užburianti gamta, karilionų varpais
skambantys miestai…
Ryte 7.45 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 7.45 val. Tilžės g. stotelė prie
Katedros ir 8.00 val. PC Akropolis, Gegužių g.. Kelionė Jurbarko krašto link. Apie
10 val. trumpam sustojame Jurbarko širdimi vadinamame dvaro parke. Dabar čia
vietoje buvusių rūmų stovi keturių kolonų portikas, primenantis buvusių rūmų didybę.
Pamatysime vieną įspūdingiausių ne tiek dydžiu, tiek savo didingumu objektą – paminklą
Vytautui Didžiajam, kurį tarpukaryje sukūrė skulptorius V. Grybas. Sovietmečiu jis buvo
suniokotas, restauruotas jau atgimimo laikotarpyje. Dėmesį traukia 1907 m. pastatytos
neogotikinės Švč. Trejybės bažnyčios mūrai, o ypač jos bokštai ir fasado ornamentai.
Pasigrožime ilgiausiu Lietuvos per Nemuną tiltu.
10.30 val. mūsų jau laukia Gelgaudiškio dvaro sodyba ant Nemuno kranto – 19 a.
architektūros ansamblis. Apsilankysime jaukiose, ypatingą aurą išsaugojusiuose
menėse ir susipažinsime su turtinga dvaro istorija. Mus pasitiks dvaro ponios,
išpasakos dvaro istoriją, pakvies pasimokyti nuotaikingų dvaro šokių (šokiai
nesudėtingi – pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms). Terasoje pasivaišinsime 3 rūšių
dvaro sūriu, spurgytėmis, kakava, kava, arbata* (10 Eur/žm.).
Keliaujame į Zyplių dvarą. Pakelyje sustojame karilionų varpais skambančiame Šakių
mieste. Šakiai – V. Kudirkos miestas. Čia išvysime ne tik jam skirtą skulptūrą, kuri stovi toje
pačioje vietoje, kur kadaise stovėjo jo trobelė, bet ir galėsime išgirsti žymiuosius Šakių
kariliono varpus, pamatyti žymiąją Šakių skulptūrą – „simboliai laike“ bei miestą sergintį
juodvarnį…
Kita stotelė – (13.30:00 val.) Zyplių dvaras. Dvarą įkūrė Polocko gubernijos dvarininkas
Jonas Barkovskis, vėliau dvarą valdė Tomas Potockis. Dvaras buvo perstatomas ir gavo
neoklasicistinių bruožų. Dvaro ansamblį sudaro 11 pastatų, parkas. Dalyvausime
teatralizuotoje ekskursijoje su grafo dukterėčia – „Kai pono nėra namie“* (5
Eur/žm.). Nusikelsime į Tomo Potocko valdymo laikus, sužinosime dvaro istorijas ir ateities
pranašystes… Pastaba: 07.31 d. Zyplių dvare dalyvausime Tautodailininkų plenere ir

koncerte, bei dvaro ponia praves ekskurisja po dvaro parką ir papasakos dvaro istoriją (2-3
Eur / asm.)
Vykstame į 19 a. autentišką suvalkiečio sodybą (didelis kiemas, senoviniai ūkiniai
pastatai, pirtis, ežerėlis). Kiekvienas sodybos kampelis primena senus laikus, kai čia su savo
kalba ir papročiais gyveno mūsų proseneliai. Ekskursija ir suvalkietiškos vaišės
sodyboje* (3 Eur ekskursija ir 9 Eur/žm. – kugelis su mėsa, obuolių pyragas ir
kafija).
Pastaba. Birželio 19 d. ekskursijoje vietoje suvalkietiškų vaišių sodyboje bus
suvalkietiški pietūs kavinėje “Kiba” Šakiuose (7 € /asm.).
Nuo sodybos pravažiavus vos 5 km Sudargo link, išvysime 5 Sudargo piliakalnius,
menančius čia vykusias kovas su kryžiuočiais. Šis kovų su kryžiuočiais paminklas skaitomas
svarbiausiu po Kernavės piliakalnių istorine, archeologine ir kultūrine prasme.
Vakare sugrįžtame į namus.
Kelionės kaina– 23 Eur/ asm.
Į kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės organizavimo išlaidos.
*Kelionės vadovo paslauga (ekskursinė programa).
Papildomos išlaidos ekskursijoje:
*Gelgaudiškio dvaras, teatralizuota ekskursija su vaišėmis – 10 Eur/asm.
*Zyplių dvaras, teatralizuota ekskursija – 5 Eur/asm.;
*Etnografinė sodyba, ekskursija ir pietūs – 9+3 Eur/ asm.
Pastaba. Ryšium su Covid – 19 lankomų objektų (po stogu) šeimininkai prašys
užsidėti apsaugines kaukes. Objektų skaičius, eiliškumas, dėl objektyvių priežasčių
gali keistis. Kelionės vadovai šiuo maršrutu gali būti Saulius Stasiūnas, LaimaFilomena Jonaitienė.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 860197003; 867088723; 869684064 – vadybininkaiRokas, Sigita.

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

