ROKIŠKIS – BIRŽAI. SŪRIO IR ALAUS KELIU
Programa:
Anksti ryte išvykimas į Rokiškį. Kelionė Panevėžys – Kupiškis – Rokiškis.
11.00 val. atvykstame į Rokiškio dvarą. Per visą ilgą savo gyvenimo istoriją šis
dvaras turėjo daug savininkų. Nuo 16 a. beveik 200 m. valdė Krošinskių
giminė. Labiausiai Rokiškio dvaras suklestėjo 18 a. pab., kai dvaro savininku
tapo Ignotas Tyzenchauzas. Jis atnaujino dvarą, įsakė pastatyti naujus
klasicizmo stiliaus rūmus, o jo šonuose akmens mūro oficinas bei kitus
pastatus. Buvo apsodintas parkas, iškasti tvenkiniai, pertvarkyta Rokiškio
senamiesčio aikštė. Visi aikštės pakraščiuose stovintys namai turėjo būti
klasicizmo stiliaus.
Vėlesnis šios giminės palikuonis Jonas Pšezdeckis rekonstravo centrinius rūmus.
Atvykus į rūmus, pasigrožėsime dvaro ansambliu, susipažinsime, kaip gyveno didikai.
Rokiškio dvaro rūmuose esančiame muziejuje turėsime galimybę susipažinti su šio krašto kulinarinio
paveldo pasididžiavimu – sūrio gamyba. Dalyvausime programoje “Sūrio kelias”. Sužinosite apie
senovinius pieno produktų gaminimo būdus, pamatysite etnografinius pieno rauginimo, sviesto
mušimo ir kitokius indus, ragausite sūrius, gaminamus AB “Rokiškio sūris” ir baltą varškės sūrį. Prie
sūrio (pageidaujantiems) – baltas vynas. Vaišinsimės ir kaimišku skilandžiu, namine rugine duona ir
pyragu…
Veliau – ekskursija po Rokiškio miestą: senoji miesto aikštė, L. Šepkos parkas, bažnyčia,
požemiai*, tapytų langinių gatvė.
Iš Rokiškio keliaujame į Biržus. Biržai – vienas seniausių Lietuvos miestų, skaičiuoja jau penktą savo
istorijos šimtmetį. Tai – buvęs kunigaikščių Radvilų miestas, kurio puošmena ir praeities atspindys –
bastioninės tvirtovės rūmai, dabar muziejus “Sėla”. Dalyvaujame edukacinėje pramoginėje
programoje “Žaldoko alus”. Susipažinsite su senosios aludarystės reikmenimis, naminio alaus
gamybos technologija ir aukštaitišką vaišingumą menančiomis tradicijomis. Susėdę už balta staltiese
padengto stalo, paragausite biržietiškų vaišių. Kartu su folkloriniu ansambliu, propaguojančiu šio
krašto savitumą ir vaišių dainas, galėsite skudučiuoti, pūsti ragus, padainuoti ir pašokti…
Iš Biržų vykstame į Kirkilų kaimą – prie Kirkilų karstinių ežerėlių, kur pastatytas apžvalgos
bokštas, kurio forma primena kanoją arba grimstančią valtį. Bokšto aukštis – 32 metrai, 30 m
aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė, kurios plotas – beveik 30 kv.m. Iš apžvalgos aikštelės gerai
matomas Kirkilų ežerynas. Ežeryną sudaro daugiau nei 30 susijungusių ežerėlių, užimančių daugiau
nei 4 ha plotą. Šie ežerėliai ypatingi ir patrauklūs savo vingiuotais krantais, vaizdingais pusiasaliais
ir salomis.

Aplankome Karajimiškio kraštovaizdžio draustinyje žymiausią ir didžiausią smegduobę – ”Karvės
olą”. Manoma, kad jai 200 metų. Jos skersmuo 10 -12 m, gylis – apie 12,6 m. Duobės dugne yra
atvira kiaurymė…
Biržuose savo pėdsakus yra palikę ir kunigaikščiai Tiškevičiai. Vykstame į Astravą. Astravas –
Biržų miesto dalis prie Širvenos ežero. Aplankysime grafų Tiškevičių rezidencinį dvarą,
pasivaikščiosime pėsčiųjų tiltu per Širvenos ežerą.
Vykstame į Rinkuškių alaus daryklą, kur pamatysite, kaip verdamas alus pagal moderniausias
šiandienines technologijas.
Čia jūsų laukia ekskursija, degustavimas ir programa alaus darykloje ir restorane “Alaus kelias” Jūsų
pasirinkimui:
*Gurmaniška ekskursija – SAMBARIŲ programa (8 alaus rūšys, gurmaniški užkandžiai, karštas
patiekalas) – 22, 50 € – 25 €/žm.
*Exclusive ekskursija – programa (7 alaus rūšys, šalti užkandžiai, karštas patiekalas ) – 19.80 € –
22.00 €/žm.
*Proginė ekskursija programa (7 alaus rūšys, šalti užkandžiai, karštas patiekalas) – 18 € -20 €/žm.
*Giros ekskursija – programa (vaisvandeniai, gira, šalti užkandžiai, karštas patiekalas – 10 € -12
€/žm.
* ”Alaus kelio” trumpoji programa (6 skirtingos alaus rūšys, užkandžiai) – 7 € – 9 €/žm.
*Pažintinė ekskursija, trukmė – 40 min. Kaina – 5 €/žm.
Daugiau apie programas rasite svetainėje: www.rinkuskiai.lt
Gal būt, po visko, alaus kelias pataps vingiuotas, bet bus tikrai smagus!

KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
KELIONĖS VADOVO PASLAUGA – EKSKURSINĖ PROGRAMA – grupei 80-100 Eur.
Papildomos išlaidos:
*Rokiškis. Ekskursija (muziejus + miestas) – 20 €/grupei;
*Rokiškis. Muziejus. Bilietas – 3 €/žm.;
*Rokiškis. Programa sūrio kelias 4 – 2 € (4 €- su vynu);
*Biržai, programa “Žaldoko alus”- 8 €/žm.;
*Rinkuškių alaus darykla – nuo 5 € iki 25 €/žm. – pagal pasirinktą ekskursinę program.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa koreguojama.
Informacija /užsakymas tel.: 841 399544, 8698 07197, 8618 46466 – 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

