SKONIŲ KELIU PO DZŪKIJĄ
Programa:
Maršrutas: Birštonas – Pivašiūnai – Raižiai – Alytus – Venciūnai
Išvykimo data, laikas ir vieta: pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, vietoves, programas.
*Birštonas – aukščiausias apžvalgos bokštas Lietuvoje, nuo kurio galima iš aukštai
pamatyti Nemuno vingius, Birštono apylinkes. Apžvalgos aikštelė įrengta 45 m aukštyje.
*Birštono piliakalnis – Vytauto kalnas (40 m aukščio). Užkopus į Vytauto kalną galima
pasigėrėti gražiu vaizdu į Nemuno vingį.
*Birštono Tulpės sanatorijos – „Geltonoji biuvetė“, kur (turėti savo puodelį) galima
atsigerti sveiko mineralinio vandens.
*Birštono „Kneipo sodas“. Numetame batus į šoną ir pavaikštome basomis per žolę, pušų
konkorėžius ir atgaiviname kojas mineralinio vandens baseine, o rankas specialiame
fontane.
Birštonas – „Birutės vila“, kur galėsi prigulti, pakvėpuoti mineralinio vandens prisotintu
oru, paragauti vaistažolių arbatos.
*Birštonas – pietūs „Kurchauze“ – patiekalų skonis, pateikimas tobulas…
*Pivašiūnai – tai nedidukas Dzūkijos bažnytkaimis, įsikūręs vaizdingoje, kalvotoje vietovėje,
šalia didžiulio Pivašiūnų-Gineitiškių miško ir Ilgio ežero. Pivašiūnus garsina šventovė ir
joje, esantis ypatingas Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas.
*Pivašiūmai – edukacinė programa – „Kulinarinis paveldas“. Grikinių babkų, pyragų –
,,bulvinių dzūkiškų bandų kepimas ir degustavimas. Kaina – 3 Eur/žm.
*Raižiai – Lietuvos totorių sostinė. Čia yra vienintelė mečetė, veikusi Lietuvoje ir
sovietmečiu, čia garbintas LDK kunigaikštis Vytautas. Stovi jam paminklas iš pilko granito.
Čia yra 2 saulės laikrodžiai. Vienas rodo vietos laiką, kitas – Žalgirio mūšio lauko laiką. Čia
kepamas totorių pasididžiavimas – šimtalapis. Ekskursija po Raižius ir šimtalapio
degustacija. Kaina – 7 Eur/žm.
*Alytus – dzūkų sostinė. Alytuje jau nuo seno yra gaminamas putojantis vynas ir stiprieji

alkocholiniai gėrimai. Tačiau, ar žinote koks jų kelias, kad pasiektų šventinį stalą? Atsakymą
gausime, apsilankę gamykloje – „Alita“. Pažintinės kelionės po įmonę metu lankytojai
pamato, kaip gimsta gėrimai. “Alitos“ gamybiniai pastatai, išsidėstę beveik 16 ha teritorijoje.
Pasžintinė programa – „lietuviškų gėrimų kelionė“. Programa – „Vynuogės kelionė“ – 4
gėrimai ir užkandžiai – 16 Eur/žm. (ne jaunesniems 20 m.).
*Alytus- „Baltosios rožės“ pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas. Tiltas pastatytas 2015 m. ir
įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Jo aukštis 38,1 m, ilgis – 240,52 m. Tiltą puošia Vlado
Kančiausko skulptūra – „Obels žiedas“.
*Venciūnai. Daivos Kvėdaraitės ekologiškas šaltalankių ūkis – „Amberry“, įkurtas
2004 m. 2005 m. pasodinti pirmieji sodinukai ir 2009 m. gautas pirmas derlius. 2014 m.,
įrengus šaldytuvus, buvo pradėta gaminti: sultys, gira, sirupas, arbata, sušaldytos uogos,
uogienės… Ekskursija po ūkį ir produktų degustacija (galimybė nusipirkti). Kaina – 5
Eur/žm.
Papildoma informacija:
Kaina priklauso nuo pasirinktų lankomų objektų, programų, žmonių skaičiaus
grupėje ir išvykimo vietos.
Individuali kelionės programa yra paruošiama, suderinus su užsakovu jo
pageidavimus.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų – „Artimiausios
lelionės“.
Informacija apie keliones: 841399544; 869807197; 861846466; e.p.
infotravel@splius.lt
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