ZANAVYKŲ PERLAI
Programa:
MARŠRUTO EIGA: ŠILINĖ, MEDAUS SLĖNIS–GELGAUDIŠKIO DVARAS–ZYPLIŲ DVARAS,
ZANAVYKŲ RAGAUČIUS–SUDARGAS–KIDULIŲ DVARAS,VYNO DEGUSTAVIMAS.
Ryte išvykimas į Zanavykiją. Pirma stotelė – Medaus slėnis Šilinėje, Panemunės regioniniame
parke. Čia skonio receptorius tikrinsite, ragaudami kelių rūšių medų ir kitus bičių produktus.
Išgersime rytinės kavos su meduoliais*.
Ant vaizdingo Nemuno upės šlaito stovi atgijęs naujam gyvenimui 19 a. Gelgaudiškių dvaro
ansamblis. Apsilankysite* jaukiose, ypatingą aurą išsaugojusiose dvaro menėse, susipažinsite su
turtinga jo istorija. Dvare grupę pasitiks dvaro ponia, ji ir aprodys dvarą. Kita dvaro ponia pakvies
pasimokyti nuotaikingų dvaro šokių (šokiai pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms). Eskursija su
dvaro šokių pamoka (kaina – 5 Eur /žm. ,trukmė –1,5 val) .
Toliau – Zyplių dvaro apžiūrėjimas*. Aplankysite 19 a. viduryje įkurtą Zyplių dvaro ansamblį,
kurį sudaro 11 išlikusių pastatų, apsuptų vienu iš didžiausių parkų su balzaminių tuopų ir skroblių
alėjomis Lietuvoje. Zyplių dvaro vežiminės pastate įsikūręs Zanavykų muziejus*. Apsilankę jame,
pažinsite zanavykų istoriją, zanavykišką kultūrą ir amatus. Čia sukaupta apie 50000 eksponatų.
Zyplių dvare svečiuojatės restorane “Kuchmistrai”. Dalyvaujate kulinarinėje edukacinėje
programoje “Zanavykų ragaučius”. Programos metu jus pasitiks “gaspadinė” ir jos “mergučės”,
kurios supažindins su zanavykiškų patiekalų bei gėrimų istorija, mokins vietinės šnektos ir net
susodins už stalo pagal unikalias krašto tradicijas. Paragausite naminių rūkytų lašinių, dešros, gilių
kavos, krosnyje keptos kopūstų galvos ir kt patrovų: karpis, keptas ant kopūstų lapų, žarijose keptos
bulvės su kanapių sviestu, kalakutiena, marinuota gvazdikėliais ir cinamonu, pastarnokų vafliai…
Kaina – 18 Eur /žm.
Aplankysite Sudargo piliakalnių kompleksą, kuris laikomas vienu svarbiausiu po Kernavės
piliakalnių. Viduramžiais čia būta vienos svarbiausių gynybinių pilių kovose su kryžiuočiais. Akis
džiugins nuo 5 piliakalnių atsiverianti Nemuno juostos mėlynė …
Kelionės pabaigai, 17.00 val. apsilankymas Kidulių dvare. Kidulių krašto vyndarys Juozas
Vilkenis su šiai progai deramu patosu pristatys savo amatą ir surengs vyno degustaciją*
(tel.:863054045 –Veronika). Vieniems žymusis pienių vynas bus naujas dalykas. Kiti galės
pasigirti, kur jau ragavę tokio vyno. Bus pristatytas rožinis, 6 uogų vynas ir juodųjų serbentų vynas
… Kaina – 9 Eur /žm.
Maloniai pasėdėję, pabendravę tęsime kelionę į Šiaulius.
Kelionės kaina – Dėl kainos teirautis agentūroje!

Grupei 55 v. autobusas
Kelionės vadovo paslauga – 80 – 100 Eur / grupei
Šilinė. Medaus slėnis – 4-3 Eur;
Gelgaudiškis. Ekskursija su šokio pamoka – 5 Eur /žm.;
Zyplių dvaras. Ekskursija – 1.50 Eur;
Zanavykų muziejus. Bilietas – 1,50 Eur. Gidas grupei –10 Eur;
Restoranas “Kuchmistrai”. Edukacinė programa “Zanavykų ragaučius” – 18 Eur /žm.;
Kidulių dvaras, vyno degustavimas – 9 Eur /žm.
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 tel.: 841399544, 8761846466, 869807197 – 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

