ŽEMAITIJOS KULTŪRINIS IR KULINARINIS PAVELDAS
Programa:
Maršrutas: Bijotai arba Varniai – Rietavas – Plungė –Mosėdis – Kretinga.
Išvykimo data, laikas ir vieta: pasirenka užsakovas.
Pasirinkite lankomus objektus, vietoves, programas.
*Šimtametė muziejų istorija – Bijotų muziejuje – „Baubliuose“. Atlaikęs daugybę
negandų Baublys tebėra gyvas ir šių dienų žmonėms byloja apie Žematijos ąžuolų stiprybę
bei šviesuolio žemaičių bajoro istoriko, rašytojo D. Poškos (1757 – 1860 m.) kilnų darbą.
Šilalės rajone, Bijotų kaime, ant kalvos, kur senovėje buvo Barzūzių dvaras, muziejų
ąžuolo (1000 m. amžiaus ir 12,5 m apimties) kamiene įrengė D. Poška. Rašytojas kamiene
įrengė altaną, uždėjęs šiaudinį stogą, iškirtęs langus, duris – įsirengė kambarėlį… Bilieto
kaina 2-1 Eur/žm.; gido paslauga – 1 Eur/žm.
*Arba keliaujame į Varnius. Varniai, įsikūrę lygioje tarpuežerėje, prie Varnelės upės.
Nūdieniniai Varniai – tai senieji Medininkai. Tai – privilegiuotas miestas, vuskupystės
centras ir stambiausias lietuviškos kultūros židinys 19 a. Lankysime Žemaičių vyskupystės
muziejų – buvusią Varnių seminariją, Varnių katedrą ir joje, esantį vyskupų panteoną,
paminklus M. Valančiui ir M. Giedraičiui.
*Rietavas. Žemaičių miestas – praeities didybė. Rietavą savo darbuose, čia gimęs ir
mokslus ėjęs, rašytojas Eduardas Cinzas yra pavadinęs karalių miestu. Tokį įspūdį
pirmiausia kelia nepaprasto grožio Rietavo bažnyčia ir kunigaikščių Oginskių dvaras. Deja,
paskutiniojo vietoje – tik rūmų pastatų likučiai ir dalis parko. Visa tai, restauruota ir gražiai
prižiūrima.
Aplankomas Rietavo Oginskių kultūros-istorijos muziejus. Bilietas – 1-0.50 Eur/žm.; gidas – 1
Eur/žm.
*Žemaitiški pietūs užeigoje „Karčiama“ (Plungės rajonas, Kumžaičių kaimas).
*Plungė. Ekskursija – “Pakaštavuok Plungės istuorėlės“. Šioje ekskursijoje
susipažinsite su Plungės miesto praeitimi ir dabartimi. Išgirsite apie grafus Zubovus bei jų
pilaitę, apie kunigaikštį M. Oginskį, jo išpuoselėtą ir iki šių dienų, išlikusį Plungės dvaro
ansamblį. Pamatysite 12 tonų sveriantį paveikslą.

*Mosėdis – Žemaitijos turistinė Meka. Miestelis – unikalus savo „Akmenų“ muziejumi.
Šiuo metu, Mosėdyje priskaičiuojama virš 5000 stambesnių ir 200 didelių riedulių, išdėstytų
lauko ekspozicijose, vandens malūne, V. Into sodyboje, skvere, visoje miestelio teritorijoje.
*Kretinga – pamirštos grafų Tiškevičių dvaro istorijos. Kretingos dvaras –daugybės
pirmų kartų dvaras. Pirmoji telefono linija, pirmoji hidroelektrinė, pirmas lietuviškas
darželis, o kur dar istorijos apie stebuklingą „Meilės“ akmenį, prabangias lynų vaišes bei
ypatinguosius, monarchų stalo vertus, kalakutus Ekskursijos kaina – 3 Eur/žm.
Arba ekskursija – „Vienuolių takais“. Daugiau, kaip 400 m. senumo Kretingos
pranciškonų vienuolynas bei bažnyčia, saugo daugybę istorijų apie karvedžio J. K.
Chodkevičiaus gyvenimą, Šv. Antano paveikslo stebuklus, vienuolyno istoriją. Žvilgsnis į
Kretingą iš bažnyčios bokšto. Kaina – 3 Eur/žm.
Arba ekskursija – Kretingos muziejuje – žiemos sode (muziejaus ekspozicijų, esančių
centriniuose rūmuose, vandens malūne ir ūkvedžio name) lankymas Bilietas – 5-4Eur/žm.
Kelionė į namus.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
Kaina priklauso nuo: pasirinktų lankomų objektų, programų, žmonių skaičiaus ir išvykimo
vietos.
Individuali kelionės programa paruošiama jau susirinkusioms grupėms.
Kelionės programa koreguojama, pagal užsakovo pageidavimus.
Norėdami prisijungti prie formuojamų grupių, ieškokite pasiūlymų „Artimiausios
lelionės“.
Informacija tel:. 841399544; 869807197; 861846466 ir e.p. infotravel@splius.lt

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

