Į PRASMENGANČIOS ŽEMĖS KRAŠTĄ
Programa:
Biržų kraštas garsėja smegduobėmis, įgriūvomis, įdomiais geologiniais procesais.
Ryte išvykimas. Kelionė į Biržus. Apsilankoma Biržų regioninio parko lankytojų centre.
Lankytojų centre pristatoma ekspozicija, kurios tema “Prasmengančios žemės kraštas”.
Apsilankysime Biržų tvirtovės arsenale*. Pamatysite 16 – 17 a. ginklus, pabūklus, susipažinsite
su jų veikimo principais ir įvairove. Praktinėje programos dalyje bus galimybė išbandyti matytus
ginklus.
Keliaujame į Drąseikių kaimą – į Eko basų kojų parką. Čia basomis kojomis turėsite įveikti 900
m ilgio specialią trasą*. Batus paliksite specialiose lentynose. Žygiuosite per mišką medinėmis
lentomis, akmenuotu taku, žvyru, smėliu, kankorėžiais. Maloniai nuteikia ėjimas nendrių taku.
Galima bus šokinėti nuo kelmelio ant kelmelio, pereiti ir paprasčiausiu juodžemiu, perlipsite
melioracijos griovį,vėliau pakilsite mediniu tilteliu į viršų, paskui staigiai nusileisti. Pailsus, galima
bus prisėsti ant suoliukų pailsėti. Įveikę maršrutą, pramankštinę ir nusimazgoję kojas, keliausite į
Dvargalių kaimą – į ūkininko Jūrio Milišiūno avininkystės ūkį. Ūkis turi 250 ha žemės, iš
kurios 100 ha – pievos ir ganyklos. Ūkyje auginamos jodagalvės, tekselių, ostfryzų, koburgo lapinės
kraštovaizdžio avys. Bandoje – apie 1800 avių. Kur bepažvelgsi – visur buriukai, visur pilna daiktų,
suvenyrų su avinėlio atvaizdu. Avyčių pienas virsta gardžiais sūriais, mėsa – dešromis.
Atvykus į šį ūkį, būsime pakviesti į egzotišką būstą, vadinamą jurta, kurios stogas ir sienos
apšiltintos avių vilna. Jurtoje dalyvausime edukacinėje programoje “Avis aprengs ir
pamaitins”*. Apžiūrėsime iš avių vilnos pagamintus gaminius. Programos metu turėsite galimybę
pamatyti, kaip kerpamos avys, paragauti išskirtinio skonio avių pieno sūrio… Galėsite avytes
pavaišinti atsivežta duonele. Jos mėgsta ir priima vaišes.
Vėliau dar keliaujame susipažinti su žinomiausiu, geriausiai ištirtu respublikinės reikšmės geologiniu
paminklu – Karvės ola. Pamatysime beveik apskritą, piltuvišką karstinę smegduobę. Manoma, kad
jai 200 metų, jos skersmuo – 10-12 metrų, gylis – 12,6 m, duobės dugne – atvira kiaurymė.
Keliu tarp senų vandeningų įgriūvų važiuojame į Kirkilus, kuriuose tyvuliuoja Kirkilų karstiniai
ežerėliai. Kirkilų kraštovaizdžio draustinio plotas – 1137 ha. Dauguma įgriūvų čia įsmukę žemiau
gruntinio vandens lygio, todėl virtę smulkiais ežerėliais ir pelkėmis. Ne viena karstinė įgriūva siekia
20 -30 m skersmenį ir 8 -11 m gylį. Nuostabiai gerai matomas Kirkilų ežerynas iš apžvalgos
bokšto.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!

Kelionės vadovo paslauga grupei – 80 – 100 €
Mokami objektai, paslaugos, neįskaičiuoti į kelionės kainą:
*Lankytojų centras – nemokamai;
*Kirkilų apžvalgos bokštas – nemokamai;
*Karvės ola – nemokamai;
*Eko basų kojų takas -3 €;
*Avių ūkis, ekskursija, degustacija – 3 €;
*Biržų tvirtovė – arsenalas – 0.50 €. Gidas – 8 €/ grupei arba edukacinė programa – 1,5 €/žm.

Pastaba. Kelionės programa, užsakovo pageidavimu, koreguojama. Kiekvienu atveju paruošiama
programa, atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir galimybes.
Rekomenduotina:
*Mantagailiškio dvare – žaidimas “Montebolas”. Žaidimas vyksta įspūdingame parke, šalia seno
dvaro. Šis žaidimas buvo sukurtas 2010 m. ir pirmą kartą išbandytas Mantagailiškių dvaro 20 ha
parke. Jo principas paprastas: įspirti kamuolį į 8 parko pievoje įrengtas duobutes, atliekant kuo
mažiau spyrių.

Informacija tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, Virginija

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

