ŠIAURĖS LIETUVOS DVARAI
Programa:
Kelionės maršrutas: Joniškėlis – Pakruojis.
Trukmė – iki 14 val.
Kelionė į Joniškėlį – mažą miestelį su didele istorija, savo paslaptimis. Miestelio ir jame esančių
paminklų paslaptis atskleis muziejininkas, istorikas, tikras savo krašto žinovas Viktoras
Stanislovaitis.
Ar esate girdėję apie Joniškėlio respubliką, valdžiusią Šiaurės Lietuvą 1918 – 1919 metais?
Ar žinojote, kad Joniškėlyje yra seniausia Lietuvoje universitetinė kaimo ligoninė? Kad tai
vienintelė vieta pasaulyje, kurioje jau prieš 200 metų nemokamai buvo gydomi valstiečiai, o
jų vaikai už dyką lankė universiteto kuruotą mokyklą?
Šiame miestelyje buvo įsikūręs didžiausias Lietuvoje siaurojo geležinkelio mazgas, bažnyčią XIX a.
pastatė visi parapijos vyrai, o miestelio ligoninėje savo karjerą pradėjo vienas geriausių XIX a.
profesorių Adolfas Abichtas – žmogus, atradęs gydomąsias “Vytauto” ir “Birutės” savybes.
Ekskursijos metu apžiūrėsite Joniškėlio puošmeną – XVIII a. atvykėlių iš Italijos Karpių
giminės dvarą, sustosite prie mistiško, kruvinom ašarom verkiančio akmens, kuris gali
išgydyti visas Jūsų ligas ir garantuotai padeda ištekėti vienišoms moterims ir merginoms.
Pamatysite senąsias Joniškėlio kapines, kuriose yra legendomis apipinta kalvio Holmo
poilsio vieta ir.. Vampyro kapas. Galiausiai galėsite suprasti, jog Lietuvoje ir visoje Europoje nėra
kitos vietos, kuri galėtų lygiuotis su Joniškėliu.
Joniškėlio dvare, jums pageidaujant, bus surengtas susitikimas su tikru vyno fanatiku Algirdu
Lungiu… Jis visiems stengiasi įrodyti, kad kokybiškas ir skanus vynas gaminamas ne tik
Prancūzijoje, Italijoje ar Čilėje, bet ir Joniškėlyje. Todėl bus A. Lungio vynų degustacija.
Degustuosime 6 rūšis retų lietuviškų vynų: pienių, burokėlių, pastarnokų, svarainių,
rabarbarų ir aišku, jo vynuogyno vyno su pagardais, tinkančiais prie vyno.*
Vienas didžiausių dvarų Lietuvoje yra Pakruojo dvaras – atgimusios baronų Ropų valdos – gyvas
muziejus. Galėsite apsilankyti dvaro karčiamoje – traktieriuje. Papietauti traktieriuje, po dvaro
sodybą pasivaikščioti su pačiu baronu ar baronaite Adelheide, aplankyti baudžiavos laikų bausmių
muziejų. Dvaro bravore dalyvauti bene linksmiausioje alaus kelio programoje su dvaro Žaldoku
(sutiktuvės su armoška, supažindinimas su alaus gamybos procesu, alaus degustacija). Su dainomis
ir Žaldoko pamokymais skanausite dvaro bravoro krosnyje Žaldokienės iš salyklo keptų ypatingų
blynų, pagardintų kanapėmis. Daugiau – www.pakruojo-dvaras.lt
Vykstame į namus.

Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas (20-44-49v.);
*Kelionės organizavimas.

Papildomos išlaidos:
*Ekskursija po Joniškėlį – 2 Eur/ žm.;
*Vyno degustacija Joniškėlyje – apie 5 Eur /žm.;
*Pakruojo dvaras , Traktierius, pietūs – 10 Eur /žm.;
*Ekskursija po Pakruojo dvarą su baronaite – 60 Eur/ grupei;
*Bausmių muziejus – 90 Eur /grupei;
*Bravoras, Žaldoko alaus su blynais degustavimas – 16,0 Eur/ grupei

Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.

Informacija/užsakymai tel.: 841 399544, +370 698 07 197 – Jovita, +370 618 46 466 – 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

