ŽEMAITIJA. TELŠIAI–PLUNGĖ, M. OGINSKIO
FESTIVALIS
Programa:
Žemaičiai turi kuo didžiuotis. Šiame krašte formavosi krikščionybės tradicijos, čia savo
gyvenimą kūrė iškilūs didikai…Vietiniai teigia, kad net pirmieji žmonės žemėje buvę
žemaičiai…

Ryte 9.00 val. išvykimas iš Šiaulių į Telšius (70 km). Išvykimo vietos:
9.00 val. – Gegužių gatvė, Akropolis.
09.15 val. – Tilžės gatvė stotelė prie Katedros.
Kelionė į žemaičių žemės sostinę – Telšius. Telšiuose laukia unikalus senamiestis,
apsilankymas “Alkos “ muziejuje, Katedra, linksmi meškučiai, išsislapstę “žydukai”,
Didžioji žemaičių siena, Žemaitijos gaublys, devynios galybės didesnių ir mažesnių
nuotaikingų skulptūrėlių su užrašais žemaičių kalba, skrupulingai prižiūrimi
kultūriniai paminklai bei sutvarkyta Masčio ežero pakrantė.
Ekskursija po Telšius su vietiniu gidu* (trukmė – apie 2 val.).

Toliau – apsilankymas žemaičių muziejuje “Alka“* (ekskursija su gidu, trukmė –
1,30 val., kaina – 3€-1,50€. Gidas grupei – 15 Eur).
Tęsiame kelionę per Žemaitiją (51 km). Šalia Kulių tvenkinio, Kumžaičių kaime,
pamatysite gražiai įrengtą kaimišku stiliumi viliojančią užeigą “Karčiama”.
Karčiamos savininkė Valerija Alčauskienė šimtametę trobą, statytą 1925 m. 2002 m.
tinkamai įrengė ir užeigą pavadino “Karčiama”. Per tuos metus Karčiama daug
kartų buvo rekonstruota. Užeigoje dominuoja jauki atmosfera, kaimiškas stilius.
Vienu metu čia gali vaišintis 500 žmonių. Atvažiuoja čia visi, mėgstantys skaniai
pavalgyti, pasišnekučiuoti, atsipūsti. Pavalgyti skaniai ir gražiai čia galima už 5-8
Eur/žm. Iš Kumžaičių važiuojame į Plungę.
Sustojame Plungės Oginskių dvare. Čia 08.31 d. prasideda Oginskio festivalio
renginiai. 08.31 d. – Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro koncertas. Solistai –
Viktorija Miškūnaitė, Tomas Povilionis. Dirigentas – Juozas Domarkas. Renginio

pradžia – 18 val. Vieta – Žemaičių muziejaus kiemas (renginys nemokamas).
Po koncerto – kelionė į namus.
Kelionės kaina – 18 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionės organizavimas;
*Transportas;
*Kelionės vadovo paslauga.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
Ekskursija Telšiuose – 1,50-2 Eur/žm.;
Muziejus “Alka”. Bilietas 3-1,5 Eur. Gidas – 15 Eur /grupei;
Karčiama pavalgymas 5-8Eur /žm.;
Plungė, muziejus. Bilietas 3-2 Eur.
Pastaba. Mokami objektai, paslaugos – pasirinktinai. Karčiamoje pietus užsakomi,
perkant kelionę.
Informacija /registracija tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva.

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

