Į RYTŲ AUKŠTAITIJOS EŽERŲ KRAŠTĄ (ZARASŲ
RAJONAS)
Programa:
Kelionės maršrutas: ŠIAULIAI–ROKIŠKIS–OBELIAI–SARTAI–DUSETOS–DAUGAILIAI–VAJASIŠKIS–
SALAKAS–ZARASAI–IMBRADAS–ANTAZAVĖ
Kelionės vadovė – gidė IRENA BALIULĖ
Ryte 06.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Gegužių gatvėje, „Akropolis“, 06.15 val. –
autobusų stotelė Tilžės g., prie Katedros. Kelionė Aukštaitijos keliais – link Zarasų. Pakeliui, netoli
Rokiškio sustojama prie Sruvės geodezinio lanko atžymos. Už Obelių, prie Kriaunų, kopiame į Sartų
apžvalgos bokštą. Aplankome Dusetų miestelį: Dailės galerija, skulptūrų parkas. Atvažiuojame į
Daugailius. Daugailių kraštas – unikalus Aukštaitijos kampelis, turtingas savo istorine praeitimi. Daugailių
kraštas Rytų aukštaičių aukštumoje užima Tauragnų kalvyno šiaurinę dalį. Šiame krašte – net 14
piliakalnių. Istoriniuose šaltiniuose Daugailiai minimi jau 1254 m. Tuos laikus mena miestelio centre
stūksantis piliakalnis, ant kurio 13 a. stovėjusi medinė pilaitė. O 17 a. pabaigoje ant piliakalnio buvo
pastatyta pirmoji Daugailių bažnyčia. Miestelio centre stovi 1938 m. pastatytas paminklas “Dievui ir
Tėvynei”, skirtas 550-osioms Lietuvos krikšto metinėms. Iš Daugailių keliaujame į Vajasiškes – Zarasų
rajone. čia stovi medinė Šv. Jono krikštytojo bažnyčia, 18 a. varpinė. Čia sukurtas “Senolių kaimas”* su
įdomia, tradicijas saugančia edukacine programa, kuri prasideda prie akmeninio aukuro. Kartu
su kaimo gyventojais gali nusikelti į 19 a. ir žibalinės lempos šviesoje pasimokyti amatų ir
paprastų buitinių darbų su senoviškais rakandais – verpti, vyti virves, mušti sviestą,
padainuoti liaudies dainų ir skaniai pavalgyti kaime gaminto maisto iš ekologiškų produktų,
pagal paprastus, senovinius užmirštus receptus*. Aplankomas kaimo turgelis. Apsilankymo
“senolių kaime” trukmė – apie 2-3 val.
Vykstame į Salaką. Aplankomi pilkapiai, Napoleono akmuo, lauko riedulių bažnyčia, kuri pastatyta
1906–1911 m. vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. Bažnyčia neoromantinio stiliaus, turi neogotikos bruožų.
Atvykstama į Zarasus. Apžvalginė ekskursija po Zarasus. Aplankoma (2011 m.) analogų Lietuvoje
neturintį 17 m aukščio Apžvalgos ratą.
Netoli Zarasų – Stelmužės ąžuolas – vienas seniausių ąžuolų Europoje – Lietuvos gamtos paminklas.
Aplankome Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčią – vieną seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje.
Rąstai tašyti kirviu, statant nenaudota vinių. Lankome Bažnytinio meno muziejų*. Apžiūrimas vergų
bokštas.
Vykstama Imbrado link. Aplankome Marijos pasirodymo vietą prie Ilgio ežero.
Atvykstama į Antazavę, kur apžiūrimas Zalvės ežero šiauriniame krante 18 a. pastatytas dvaras. Pliateriai
dvaro statybą pradėjo 1748 m. pagal Lauryno Stuokos Gucevičiaus projektą. Vėliau dvaras priklausė Ropų
šeimai. Aplankoma Kunigundos Pliaterienės pastatyta medinė dviaukštė bažnyčia, užlipama ant Velikuškių

piliakalnio.
Kelionė į namus.
Vakare, apie 23 val. grįžtame į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 22 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
* Kelionės vadovo (ės) paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Vajasiškės “Senolių kaimas”, etnograﬁnė programa su kaimiškomis vaišėmis ir turgeliu – 10 Eur /žm.;
*Stelmužės bažnyčia – bažnytinio meno muziejus – 1.50-0,50 Eur;
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Esant reikalui, kelionės vadovas
programą gali pakoreguoti.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2019 08 10-2019 08 10
Trukme: 16 val.
Spec. žinute: Grupė renkama, liko 16 vietų
Kaina: 22 €
Keliones ID: KC3I190608
Datos: 2019 09 14-2019 09 14
Trukme: 16 val.
Kaina: 22 €
Keliones ID: KC3I190914

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

