ŠIAURĖS LIETUVOS DVARAI:
ŠIAULIAI–PAKRUOJIS–AKMENĖLIŲ
POLIVARKAS–KIRKILAI–BIRŽAI–JONIŠKĖLIS
Programa:
Data – pasirenka užsakovas
Trukmė – 12-14 val.
Ryte išvykimas. Išvykimo vietą pasirenka užsakovas.
Tęsiame kelionę į Pakruojį (39 km). Į Pakruojį atvažiuosime apie 10.45 val.
Pakruojis – miestas Šiaurės Lietuvoje, Mūšos ir Nemunėlio žemumoje. Pakruojis mažas, bet ryškus.
Tikriausiai daugelis girdėję apie Pakruojo dvarą, didžiausią restauruotą tokio pobūdžio ansamblį
Lietuvoje. Lankomės Pakruojo dvare* (Pakruojo dvare galite pasirinkti ekskursijas, pramogas).
Milijonai gėlių žiedų gėlynuose, kompozicijos ant žemės, milžiniškos slulptūros ant šimtmečio
pastatų sienų ir langų…Visas dvaro parkas – tarsi raminanti, harmonizuojanti spalvų terapija po
atviru dangumi. Bilieto kaina – 10 Eur /žm. (tel. 865746430).
Porą kilometrų nuo Pakruojo dvaro, apie 12 val. aplankome Akmenėlių polivarką, kuris kadaise
priklausė tam pačiam Pakruojo dvaro savininkui baronui Teodorui fon der Ropui. 2008 m. šis buvęs
polivarkas prikeltas naujam gyvenimui, kvalifikuotai restauruotas. Tad apsilankę, pamatysite atkurtą
dvarą pagal 18 a. dvarų interjero ir eksterjero madą*. Būsite pavaišinti kava ir arbata (Kaina – 5 Eur
/žm., tel. 868227676).
Keliaujame į šiauriausią Lietuvos miestą – Biržus, į kraštą, kur susipykę žmonės vienas kitam
niekada nelinki „Kad tu prasmegtum“, nes tai kraštas, kur pastoviai vyksta karstiniai reiškiniai,
formuojasi įgriūvos. Apie 14 val. atvažiuojame į Kirkilų kaimą (8 km nuo Biržų), kuriame yra
unikalus karstinis ežerynas, vienintelis toks Baltijos šalyse. Keliasdešimtys susiliejusių smegduobių
sudaro kone 4 ha įdomios konfiguracijos ežeryną. Ežeruose veisiasi purpurinė sieros bakterija, kuri
nudažo vandenį raudonai. Tai galima aptikti tik Italijoje. Čia, prie karstinių ežerėlių, pastatytas
apžvalgos bokštas, kuris primena grimstančią valtį. Bokšto aukštis – 30 m. Užlipus, atsiveria viso
Kirkilų ežeryno panorama.
Prie bokšto įrengtas 800 m ilgio pažintinis takas su pantoniniais tilteliais. Pasivaikštome taku.
Kirkilų kaimo bendruomenė gundo svečius rupių miltų blynais su spirgučiais ar uogiene ir žolelių
arbata (3-5 Eur, su žuviene – 8 Eur, tel. 861828298).
Sotūs, pilni įspūdžių pasižvalgysime po 5-tą šimtmetį skaičiuojantį Radvilų miestą – BIRŽUS, kurio
puošmena – TVIRTOVĖ (dabar muziejus „Sėla“. Galima iš arčiau susipažinti su tvirtove, ją aplankius.
Ekskursija su muziejaus gidu (bilietas – 5 Eur, gidas – 15 Eur / grupei, tel. 8450 33390).
Šalia Biržų – Širvėnos ežeras su pėsčiųjų tiltu. Šalia ežero – Astravo dvaras – grafų Tiškevičių
palikimas. Rūmai pastatyti pagal italų vilų stilių. Kelionių vadovės lydimi, pasivaikščiosite tiltu,
apžiūrėsite dvarą.
Tęsiame kelionę, išvažiuojame į Joniškėlį. Ekskursija Joniškėlyje su gidu Viktoru

Stanislovaičiu ( 3-5 Eur /žm., priklausomai nuo žmonių skaičiaus grupėje).
Po ekskursijos apsilankome vyndario A. Lungio sodyboje (Maironio g. 36). A. Lungis 30 metų
augina vynuoges, daro naminį vyną.Vynams suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas.
Degustuosite gervuogių, vaivorų, svarainių, spanguolių, pienių vynuogių vyną (6 rūšys) – 6 Eur /žm.
Smagūs, pilni įspūdžių keliausime į namus.
Kelionės kaina – derinama agentūroje, priklauso nuo išvykimo vietos ir žmonių skaičiaus grupėje.
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 Eur
Lankomi objektai ir paslaugos į kelionės kainą neįskaičiuotos.
Objektų kainos:
*Pakruojo dvaras – pagal pasirinktas ekskursijas, programas;
*Akmenėlių polivarkas – 5 Eur /žm.;
*Kirkilų blynai 3-5 Eur (iki soties). Jei pageidautumėte žuvienės prie blynų – 8 Eur;
*Biržų pilis. Bilietas – 5 Eur. Gidas grupei – 15 Eur;
*Joniškėlis, ekskursija 3-5 Eur /žm. (priklausomai nuo žmonių skaičiaus grupėje);
*Joniškėlio vynas – 6Eur /žm.
BENDRAUTI tel.: 869807197 – Jovita, 861846466 –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

