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  "Kelionių Laikas" yra kelionių organizatorius siūlantis išvykstamojo,

atvykstamojo bei vietinio turizmo paslaugas. Turizmo srityje dirbame nuo 2002

metų, turime subūrę didelį puikiai savo darbą išmanančių ir jį mylinčių asmenų

komandą.

Siūlome ne tik gausų poilsinių kelionių lėktuvu pasirinkimą, tačiau ir pažintines

keliones autobusu po Lietuvą bei užsienį, keliones moksleiviams, kolektyvams,

senjorams, kelionių dokumentų, vizų tvarkymą bei draudimo paslaugas.

      "Kelionių Laikas" yra pripažintas „Sėkmingiausiu kelionių po Lietuvą rengėju“.

Kiekvieną šeštadienį mūsų turistai gali rinktis bent iš aštuonių skirtingų maršrutų

po Lietuvą bei iš kelių maršrutų pėsčiomis po Vilnių. 

     Viena stipriausių įmonės darbo sričių - kelionės kolektyvams. Maršrutai bei

kelionės poreikiai individualiai derinami su kiekvienu kolektyvu. Paslaugos

teikiamos kolektyvams iki 300 žmonių. Grupes lydi kompetentingas išvykos

vadovas, užtikrinantis sklandžią kelionės eigą bei aukščiausią paslaugų

suteikimo lygį. Kasmet „Kelionių Laikas“ aptarnauja daugiau nei 100 kolektyvų iš

visos Lietuvos.

        Žinių trokštantiems keliautojams siūlome platų pažintinių kelionių autobusu

bei lėktuvu į užsienį pasirinkimą. Keliaujame patogiais autobusais, klientų

patogumui atrenkame tik tiesioginius skrydžius, o grupes visuomet lydi

lietuviškai kalbantys gidai, paruošę kruopščiai sudėliotus maršrutus. Taip pat,

norintiems atitrūkti nuo kasdienybės ir savaitgalį praleisti gurkšnojant kavą

užsienio šalies sostinėje, „Kelionių Laikas“ siūlo išskirtines savaitgalio keliones,

kurios paliks tik puikiausius įspūdžius.

Norite keliauti ir Jūs? Mūsų kelionių ekspertų komanda pasiruošusi Jums padėti.

Patarsime bet kokiais kelionių klausimais bei surasime pačius geriausius

pasiūlymus!

APIE MUS
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Kiekvienas kelionėje dalyvaujantis kolektyvo narys patirs naujus įspūdžius bei pasisems

gerų emocijų aplankęs dar nematytas vietas;

Keliaudami kartu kolegos turės galimybę pabendrauti neformalioje aplinkoje, susikurti

artimesnį tarpusavio ryšį;

Įvairūs kolektyvo stiprinimui bei saviugdai skirti užsiėmimai kelionės metu gali atskleisti

dar neatrastas kiekvieno asmens savybes ir gabumus;

Žaidimo forma pagrįstas darbas grupėje net ir kartu kepant šakotį ar sprendžiant

galvosukį stiprina kolegų pasitikėjimą vienas kitu bei ugdo bendradarbiavimo įgudžius;

Pasisėmus gerų emocijų, pakeitus aplinką bei atitrūkus nuo kasdienybės sugrįžti į darbą

daug maloniau. O su iškilusia plačia šypsena veide neabejotinai pakils ir darbo našumas.

     Šiais nuotolinio darbo laikais kai kolektyvas išsibarstęs po namus ar kitas darbo vietas,

darosi vis sunkiau palaikyti gerą ryšį tarp kolegų bei formuoti stiprią komandą. Turime Jums

puikų sprendimą – KOLEKTYVO KELIONĖS! Šios specialiai kolektyvams pritaikytos kelionės

atneš naudos ne tik įmonės darbuotojams, bet ir pačiai įmonei:

Kodėl verta
keliauti

kolektyvams?
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Kelionių
kolektyvams tipai

PAŽINTINĖS KELIONĖS

PAŽINTINĖS POILSINĖS KELIONĖS

GURMANIŠKOS KELIONĖS

ŽYGIAI

Visiems norintiems patirti ir sužinoti daugiau rekomenduojame rinktis iš plataus pažintinių

kelionių asortimento. Pažintinės kelionės kolektyvams yra vykdomos patogiais ir saugiais

autobusais, lydimos profesionalių „Kelionių laiko“ gidų. Tokios kelionės metu kolektyvas

turės puikią progą pabendrauti neformalioje aplinkoje bei patirti tikrą pažinimo džiaugsmą. 

Kolektyvas negali apsispręsti ką nori veikti plauojamos išvykos metu? Vieni nori bent

trumpo poilsio prie vandens, kiti ištroškę pažintinių ekskursijų po dar nematytas vietas?

Pažintinės – Poilsinės kelionės kolektyvams – puikus pasirinkimas kaip tik Jums. Iki

smulkmenų apgalvoti kelionės maršrutai suteiks galimybę visiems kelionės dalyviams ir

pailsėti ir apžiūrėti nematytas vietas. 
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PRAMOGINĖS KELIONĖS

GURMANIŠKOS KELIONĖS

ŽYGIAI

Pramoginės kelionės skirtos įvairių pramogų ieškantiems kolektyvams. Jeigu pasivargo

nuo standartinių pažintinių kelionių, o ilsėtis irgi nesinori – rinkitės pramoginę kelionę.

Siūlomos pramogos yra smulkiai suderinamos su kiekvienu kolektyvu individualiai, tad sau

tinkamą kelionę atras ir ramių ir ekstremalių pramogų mėgėjai.

Tikriems maisto mylėtojams siūlome rinktis gurmanišką kolektyvo kelionę. Įvairios

kulinarinio paveldo degustacijos ir edukacijos visada yra puikus pasirinkimas. Maisto

gaminimas yra smagus užsiėmimas keliantis daug šypsenų ir juoko, kolektyvo nariai turės

puikią galimybę dirbdami kartu sukurti bendrą rezultatą ir juo pasidžiaugti. 

Mėgstantiems aktyvų laisvalaikį bei iššūkius. Kolektyvus kurie neturi galimybės skirti

bendroms pramogoms kelių dienų, taip pat tuos kurie nenori išleisti daug pinigų bei

mėgsta laiką leisti gryname ore, kviečiame rinktis iš plataus žygių pėsčiomis pasirinkimo.

Įvairūs maršrutai suskirstyti nuo lengviausio iki sunkiausio lygmens. Nuo trumpo valandos

ar kelių pasivaikščiojimo iki rimto žygio visą naktį – kiekvienas ras sau priimtiniausią

variantą. 
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Keliavimo būdai
kolektyvams

KELIONĖS AUTOBUSU

KELIONĖS TRAUKINIU

ŽYGIAI

Kelionės autobusu – patogus keliavimo būdas norintiems pamatyti ir sužinoti daugiau.

Visas keliones autobusu lydi ilgametę darbo patirtį turintys kvalifikuoti „Kelionių laiko“

gidai, nebet kolektyvas pageidautų kitaip. Komfortiški autobusai talpina nuo 7 iki 78 vietų,

jais galėsite pasiekti beveik visus net ir tolimiausias Lietuvos vietas. Keliaujant autobusu

jame nebus pašalinių žmonių, tad smagiai bendraujant su kolegomis važiavimas tikrai

neprailgs. 

Puikus pasirinkimas norintiems savo kraštą pamatyti kitu kampu. Už lango nuolat

besikeičiantys vaizdai, komfortiškas keliavimas ir neribotas keliaujančiųjų skaičius gali būti

puikus pasirinkimas itin dideliems kolektyvams kurie netelpa į autobusą, taip pat kelių

asmenų mažam kolektyvui, kuriam neapsimoka nuomoti atskiro transporto. Važiuojant

traukiniu kelionę taip pat gali lydėti kvalifikuotas gidas, o maršrutas individualiai suderintas

su kiekvienu kolektyvu atskirai. 
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   KELIONĖ LAIVU
 

   ŽYGIAI DVIRAČIAIS

Tobulas vandens mėgėjų pasirinkimas. Jeigu kolektyvas nenori būti įpareigotas nemažai

laiko praleisti autobuse arba vaikščioti pėsčiomis, kelionė laivu gali būti puikus

pasirinkimas. Kviečiame laivuose rengti šeimos šventes, poilsiauti, pramogauti, organizuoti

susitikimus, nedideles konferencijas, įmonių iškylas, ar tiesiog ramiai leisti laiką šeimos bei

draugų ratelyje. Esame tikri, kad plaukdami laivais atitolsite nuo kasdienybės, patirsite tikrą

poilsio džiaugsmą ir liksite nustebinti įspūdingais Lietuvos upių bei marių gamtovaizdžiais. 

Vienas aktyviausių kolektyvo keliavimo būdų – žygiai dviračiais. Dažnas kolektyvas šį

pasirinkimą atmeta net neapsvarstęs, dėl skirtingo kolektyvo narių amžiaus bei fizinio

pasirengimo. Tačiau tai jau nebe kliūtis! Įvairūs maršrutai dabar yra įveikiami kiekvienam.

Pageidaujantiems daugiau fizinio aktyvumo siūlome į numatytą maršrutą leistis paprastais

dviračiais, o tiems kurie abejoja savo galimybėmis – elektriniais arba pusiau elektriniais

dviračiais. Kolektyvas galės pasirinkti iš įvairių maršrutų mieste arba gamtoje. 
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Atgimę Ukmergės
krašto dvarai
Beveik kiekviename Lietuvos kampelyje galima pasigerėti puikiais

Lietuvos istorinę praeitį liudijančiais dvarais. Vieni – apleisti ir

apgriuvę, į kitus jau sugrįžusi muzikos, grožio ir išminties dvasia.

Kviečiame pakeliauti po Ukmergės kraštą, kuris nuo seno garsėjo

žymių žmonių dvarais. Dvaruose buvo puoselėjama kultūra,

kaupiamos meno vertybės, lietuvybės tradicijos...

Išvyksite ryte. Turėsite galimybę pasižvalgyti po kadaise įstabaus

ir unikalaus Vaitkuškio dvaro griūvėsius. Vaitkuškio dvaras

formavosi nuo XVI iki XVIII amžiaus. 1856–1862 m. dvaro rūmus

pastatydino šių žemių savininkas grafas S. Kosakovskis pagal savo

paties projektą. Jam padėjo architektas B. Pavlovskis. Rūmai buvo

neogotikinio stiliaus. Vyksite į Taujėnus. Lankysite Taujėnų dvarą,

žinomą jau nuo 16 a. Jį valdė ir puoselėjo su Radvilų gimine

susijęs grafas B.Marikonis, kuris pastatė klasicistinio stiliaus rūmus

ir įkūrė angliško stiliaus parką. Sakoma, kad tarpukario laikais čia

buvo didžiausi Lietuvoje gėlynai. XIX a. Taujėnų dvaras garsėjo

savo turtingumu ir prašmatnumu. Rūmų interjeras buvo gausiai

papuoštas Radvilų giminės portretais, skulptūromis, medžioklės

trofėjais, senoviniais ginklais. Apžiūrėsite dvaro rūmus, parką.

Svetingi gidai pristatys restauruoto dvaro interjerą, pasidalins

šeimininkų sumanymais, išmaningai derinant senųjų laikų dvasią

su šiuolaikine estetika. Vyksite į Užulėnį. Kaime išlikęs Užugirio

dvaras ir parkas, bei gimtoji Lietuvos Prezidento A. Smetonos

sodyba ir muziejus gimnazijoje. Pietvakariuose plyti Lėno miškas.

Palivarke 1874 metais gimė A.Smetona. Dabartinis dvaras

suformuotas buvusio Lėnų palivarko vietoje. 1938 metais

Smetonai palankūs valstybės veikėjai Užulėnyje nupirko ūkį,

pastatė rūmus ir padovanojo prezidentui 60 metų jubiliejaus

proga. Prezidento šeima čia pasistatė vasaros rezidenciją —

Užugirio kiemą, išpuoštą Sofijos Smetonienės rožynais ir supamą

antaninių obelų sodų. Šiandien čia atkurta smetonmečio

nuotaika. Pasiklausę istorijų apie dvarą, vyksite į Siesikus. Būtent

čia rasite vieną iš įdomiausių Lietuvoje -Siesikų dvarą. Tai 16 a.

rezidencinė pilis ant Siesikų ežero kranto... Dvarą ilgą laiką valdė

Daumanto giminė, kuriai tokią privilegiją suteikė Vytautas Didysis.

Pilis yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių Renesanso

epochos statinių. Išgirsite intriguojančią ir paslaptingą dvaro

istoriją, apžiūrėsite išlikusią unikalią dvaro sodybą, kurią iš trijų

pusiųjuosė gynybiniai grioviai ir ežeras.Pasivaikščiosite po dvarą

supantį 3 ha dydžio parką. Vakare grįšite į namus.

PAŽINTINĖS KELIONĖS
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Istorinės atminties
paieškos Jonavos ir
Ukmergės krašte
Išvyksite ryte. Vyksite į svetingus Lukenskų namus, kur

susipažinsite su Česlovu ir Rūta. Namų šeimininkas Česlovas

pakvies pasižvalgyti po CHESIUX galeriją, o šeimininkė Rūta

pavaišins naminėmis kavomis, arbatomis ir pyragu. Pasisvečiavę

pas Lukenskus, vyksite į Veprius, vieną įdomiausių, gausiai

gamtos grožiu apdovanotą Ukmergės rajono vietovę.

Pasivaikščiosite legendomis apipinto Veprių ežero su

plaukiančiomis salomis pakrantėmis ir Veprių Kalvarijų (Kryžiaus)

keliu, aplankysite Veprių krašto muziejų. Vyksite į Skarulius.

Žemės abipus Neries su klestėjusiu Skarulių dvaru nuo XV a.

priklausė Skarulskiams, o apie XVIII a. vidurį Kosakovskiai įsigijo

Skarulių dvarą. Lankysite šv. Onos Skarulių bažnyčią.  Vyksite į

Jonavą, kurioje vis dar gyva istorinė Kosakovskių atmintis.

Stabtelėsite prie klasicistinio stiliaus senosios Jonavos pašto

stoties. Dabar čia įsikūręs Jonavos krašto muziejus ir turizmo

informacijos centras (kuriuos apžvelgsite iš išorės). Pagal

galimybę, lankysite šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią - Kosakovskių

giminės mauzoliejų, kuriame ilsisi miesto įkūrėjos Marijonos

Zabielaitės-Kosakovskienės, vyskupo, bažnyčios fundatoriaus

Juozapo Kazimiero Kosakovskio, paskutiniojo Abiejų Tautų

Respublikos etmono Simono Kosakovskio, Napoleono Bonaparto

pirmojo adjutanto, Prancūzų armijos generolo Juozapo Antano

Kosakovskio palaikai. Pietų metas Jonavoje. Patrauksite į Žeimių

miestelį — vieną seniausių gyvenviečių visoje vidurio Lietuvoje.

1780 m. Žeimių dvarą įsigijo Livonijos vyskupas Juozapas

Kazimieras Kosakovskis, Jonavos įkūrėjų sūnus, ir pastatė

klasicistinio stiliaus rūmus. Žeimių dvaras Kosakovskių giminei

priklausė iki II-ojo pasaulinio karo. Lankysite Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčią, kurios neogotikiniai bokštai matyti iš labai toli.

Iš Žeimių vyksite į Ukmergę. Patogiu taku užlipsite ant Šventosios

upės ir Vilkmergėlės upelio santakoje stūksančio piliakalnio,

išgirsite miesto vardo kilmės legendas, jos gaubia ne tik miesto

pavadinimą, bet ir Ukmergės piliakalnį. Klausydamiesi

dainuojančių balandžių ir kalbančių skulptūrų, paklaidžiosite po

autentiškus, įdomias istorijas menančius Ukmergės senamiesčio

kiemelius.  Ukmergės senamiestis – vienas iš septynių

vertingiausių Lietuvoje. Tai gerai išlikęs XIX a. pabaigos – XX a.

pradžios urbanistikos paminklas. Vakare grįšite į namus. 

PAŽINTINĖS KELIONĖS
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Pajūrio link

1 diena. Išvyksite ryte.  Atvyksite į Lietuvos liaudies buities

muziejų Rumšiškėse. Pasižvalgysite po regionus lydimi muziejaus

gido. Toliau kelias ves Raseinių link. Pietų metas restorane

„Pasažo namai“ (rekomenduojama). Po pietų Jūsų lauks trumpa

apžvalginė ekskursija su lydinčiu kelionės vadovu. Atvyksite į

Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodas savo veiklą

pradėjo 2001 m. Sodo įkūrėjas Edvardas Legeckas. Zoologijos

sodas įsikūręs 10 kilometrų atstumu nuo Klaipėdos. Vyksite į

Klaipėdą. Miestas įsikūrė 1252 m., kai Dangės upės žiotyse

Vokiečių ordinas pastatė Memelburgo pilį. Dabartinė Klaipėda -

šiuolaikinis, sparčiai augantis uostamiestis. Miestą garsina ir

tarptautiniai festivaliai bei šventės. Šiandien tai vienas iš

gražiausių Lietuvos miestų. Vakarienė panoraminiame restorane ir

nakvynė 4 žvaigždučių viešbutyje „Amberton Klaipėda“. 

2 diena. Pusryčiai viešbutyje.  Vyksite į Olando kepurę. Olando

Kepurės klifas yra gamtos paminklas, jis nuolat kinta, mat skardį

graužia daugybė požeminių šaltinių. Į apačią vis nugarma lopai

žemių, virsta medžiai su šaknimis, ir šis procesas laikomas viena

paminklo vertybių.  Olando kepurė – 24,4 m aukščio skardis arba

klifas Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje, Pajūrio

regioniniame parke, 2 km į šiaurę nuo Girulių, prie Karklės. Prieš

12–15 tūkst. m. suformavo Baltijos ledynas . Olando kepurė nuo

seno buvo orientyras jūreiviams ir žvejams, todėl XIX a. pr.

pastatyti navigaciniai ženklai ir nuo tada žymima žemėlapiuose.

Čia atsiveria jūros vaizdas su stačiais krantais ir akmenuotais

paplūdimiais. Nuo skardžio patogu stebėti virš jūros skrendančius

paukščius. Vyksite į Palangą.  Lankysite Palangos gintaro muziejų.

Grafo Felikso Tiškevičiaus dvare Lietuvos dailės muziejui

priklausantis Gintaro muziejus įkurtas 1963 m. rugpjūčio 3 d.

Pačiame Birutės parko centre esančiuose didinguose rūmuose

įrengtas muziejus - vienas lankomiausių šalyje. Vieną gausiausių

pasaulyje gintaro inkliuzų ir unikumų kolekciją turinčiame

muziejuje iš viso yra virš 30 tūkst. eksponatų. Pietų metas. Laisvas

laikas Palangoje. Grįždami namų link, stabtelėsite Bijotuose,

pasižvalgysite po Baublius – pirmąjį senienų muziejų Lietuvoje.

Muziejų, išskaptuoto ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė žemaičių

bajoras, rašytojas ir istorikas, kultūros šviesuolis Dionizas Poška

(1764 – 1830). Ąžuolą, kuriam tuomet buvo apie tūkstantis metų,

žmonės vadino Baubliu. 1824 m. šalia Baublio pastatytas antrasis

ąžuolo kamienas (Baublio brolis). Pasivaikščiosite po muziejų

supantį parką. Vakare grįšite į namus.

PAŽINTINĖS KELIONĖS
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Panemunės pilių
kelias

Išvyksite ryte. Lankysite Kauno pilį. Nemuno ir Neries santakoje

esanti pilis buvo pastatyta XIV a. kryžiuočių antpuoliams atremti.

Tai ne tik seniausia mūrinė pilis Lietuvoje, bet ir vienintelė, turinti

dvi eiles gynybinių sienų. Aplink šį gotikinį gynybinį statinį kūrėsi

gyvenvietė, išaugusi į dabartinį miestą. Pilis, kurioje, pasak

legendų, paslaptingai po žemėmis prasmegusi karalienės Bonos

Sforcos kariuomenė, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose

paminėta dar 1361 m. Kelis kartus atstatyta, savo reikšmę pilis

prarado 1408 m., Kaunui suteikus Magdeburgo teises, ir visam

miesto gyvenimui persikėlus į tuometinę Turgaus (Rotušės) aikštę.

XVI a. pilyje veikė kalėjimas, kuriame kalėjusių sielos, iki šiol

neradę ramybės, naktimis vaidenasi Kauno pilyje. Šiuo metu pilyje

veikia Kauno miesto muziejaus skyrius, o prieigose kasmet vyksta

kultūriniai miesto renginiai. Apie Atvyksite į Veliuoną. Sakoma, kad

tai viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Pasak istorinių šaltinių

Veliuonoje lankėsi, kovojo ir mirė Lietuvos didysis kunigaikštis

Gediminas. Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų

bažnyčią apžiūrėsite iš išorės. Bažnyčia renesansinė, turi gotikos

bruožų. Vidus 3 navų, skliautuotas, įrengti 7 altoriai. Parapija

garsėja Žolinės atlaidais. Apžvalginė ekskursija, paminklas

Vytautui Didžiajam. Atvyksite į Raudonę. Raudonės pilis ir parkas –

dar ne taip seniai buvusi viena gyvybingiausių istorinių pilių, nes

čia buvo įsikūrusi mokykla. Iš tolo švyti 33.5 m aukščio pilies

bokštas, nuo kurio atsiveria įspūdinga kraštovaizdžio panorama.

Raudonės pilies parke išlikusi senoji liepų alėja, garsusis

Gedimino ąžuolas. Atvyksite į Panemunę. Šią gyvenvietę garsina

Panemunės pilis, kartais dar vadinama Vytėnų arba Gelgaudų

pilimi. Minima jau nuo XVI a., ne kartą rekonstruota ir perstatyta,

šiandien renesanso stiliaus rezidencinė pilis įtraukta į Lietuvos

architektūros paminklų sąrašą. Greta pilies senas parkas,

stebinantis puikiais kaskadiniais tvenkiniais. Pietūs Jurbarke.

Apžvalginė ekskursija po Jurbarką. Miestas įkurtas istorinėje

Karšuvos žemėje, dešiniajame Nemuno krante. Aplankysite

Jurbarko senamiestį, pasivaikščiosite garsiąja Kauno gatve,

kurioje kadaise kūrėsi ne tik gyventojai bet ir prekybininkai. Taip

pat išvysite seniausią Jurbarko paminklą, kuris skirtas Vytautui

Didžiajam. Jį 1930 m. pastatė skulptorius Vincas Grybas. Šiam

biustiniam paminklui būdingas romantinis pakilumas, istorinė

puošyba, įmantri technika, puiki medžiagų kokybė apsaugojusi

paminklo formas nuo gamtos poveikio. Šioje vietoje jurbarkiečiai

švenčia valstybines šventes. Vakare grįšite namo.

PAŽINTINĖS KELIONĖS
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Po Kėdainių kraštą

Išvyksite ryte. Pirmiausiai vyksite į Kėdainius. Tai kovų su

Raudonąja armija epicentras. 1919 m. vasario 8-10 d. prie

Kėdainių kulkosvaidžiais bei artilerija ginkluotus bolševikų

dalinius pasitiko lietuvių savanorių pajėgos, pastiprintos gerai

ginkluotų specialiai kovai prieš bolševikus rengtų Saksonijos

kareivių. Jų dėka Raudonajai armijai buvo suduotas smūgis,

išgelbėti Kėdainiai ir užkirstas kelias tolesnei bolševikų invazijai į

Lietuvą. Tai Radvilų, įtakingų ir turtingų Lietuvos didikų, miestas.

Šiame mieste įvairiais laikais gyveno ir kūrėsi įvairiausių

tautybiųbei tikėjimų žmonės. Miestas klestėjo, augo,

plėtėsi...Ekskursijos metu pajusite šio miesto dvasią – čia dera ir

vienas kitą papildo įvairių religijų istorinis bei kultūrinis paveldas:

Didžioji gatvė, Šv.Jurgio bažnyčia, Karmelitų vienuolynas,

Evangelikų reformatų bažnyčia. Pageidaujantieji keliaus į išskirtinį

objektą - kol kas vienintelį Lietuvoje veikiantį krematoriumą.

Ekskursijos metu sužinosite laidojimo kremuojant tradicijas

Lietuvoje ir pasaulyje, susipažinsite su krematoriumo veikla,

išgirsite atsakymus į Jums rūpimus klausimus. Fojė veikia

nuolatinė unikalios kristalinės glazūros meistro, keramiko

Algimanto Patamsio urnų ekspozicija. Be to, čia nuolat

organizuojamos profesionalių Lietuvos menininkų darbų

nemokamos parodos. Vyksite į Dotnuvą. Klaipėdą ir Akademijos

miestelį prie Dotnuvos sieja tai, kad 1923 m. sausį vykusiame

Klaipėdos sukilime dalyvavo mokytojo V. Ruokio vadovaujamas

71 tuometinio Dotnuvos technikumo šaulys. Dotnuviečiai pastatė

paminklą Klaipėdos sukilimo dalyviams dar 1924 m. Paminklas

išgyveno sovietmetį, nes sovietų valdžios buvo suprastas kaip

pergalės prieš vokiečius memorialas. Susipažinsite su Dotnuvos

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir

vienuolyno ansambliu, Akademijos dvaru. Dar 18 a. čia buvo

įkurtas bernardinų vienuolynas, o kiek vėliau pastatyta ir mūrinė

bažnyčia. Dotnuvos dvaro istorija glaudžiai susijusi su Lietuvos

žemės ūkio vystymo istorija – čia buvo įkurta pirmoji šalyje augalų

selekcijos stotis. Keliausite Kėdainių rajono pakraščio link, į

Paberžę.Nedaugelis žino, kad Paberžė buvo 1863 metų sukilimo

centras. Išsamiau susipažinsite su vieninteliu Lietuvoje sukilimo

muziejumi, čia surinkta istorine dokumentika. Paberžėje

prisiminsite irčia gyvenusį Tėvą Stanislovą, apžiūrėsite jo surinktą

liturginio meno ekspoziciją. Vakare grįšite į namus.
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Savaitgalis žvejų
kaime ir amžinojo
pasienio netikėtumai
1 diena. Išvyksite anksti ryte. Keliausite į Mingę - nedidelį, vos apie

pusšimtį nuolatinių gyventojų turintį, bet labai jaukų ir unikalų

žvejų kaimelį. Kaimas įsikūręs Kuršių marių pakrantėje, Minijos

upės žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Kad

aplankytų kaimyną, vietiniams gyventojams tenka valtimi

persikelti į kitą upės krantą. Mingės arba Minijos kaimas dažnai

vadinamas Lietuvos Venecija. Puiki vokiška architektūra bei

nuostabi gamta traukia turistus bei poilsiautojus ne tik iš Lietuvos,

bet ir iš užsienio. Mažajai Lietuvai būdingi mūriniai ir mediniai

pastatai, savo pagrindiniu fasadu yra atgręžti į upę, kuri šiame

kaime atlieka pagrindinės gatvės funkciją. Prie kiekvieno namo

yra įrengtos svarbiausios transporto priemonės, valčių,

prieplaukos. Jūsų lauks įspūdinga kelionė laivu į Nidą. Grožėsitės

unikaliu Kuršių nerijos kraštovaizdžiu, nepakartojamais Kuršių

marių vaizdais, gausia laukine Nemuno deltos augmenija bei

paukščių įvairove. Išsilaipinsite Nidoje. Pageidaujantieji turės ~ 4

val. laisvo laiko, kurį galės praleisti pajūryje, lepindamiesi saulės

voniomis bei gaivia Baltijos jūra, lankydamiesi jaukiose

kavinukėse, ragaudami šviežią ar rūkytą žuvį. Tuo tarpu

ištroškusieji žinių, drauge su gidu leisis į ekskursiją. Nidą sergsti

dvi aukštomis pušimis apaugusios kopos. Viena iš jų – Urbo

kalnas. Ant kalno puikuojasi senasis Nidos švyturys. Parnidžio

kopa – mėgstamiausia poilsiautojų lankymo vieta. Jos viršūnėje

pastatytas Saulės laikrodis – kalendorius. Nuo šios kopos jums

atsivers patys gražiausi šios vietovės vaizdai - Senieji žvejų namai,

Kuršių marių pakrantės pasivaikščiojimų takas. Grįšite laivu į

Mingės kaimą. Pageidaujantieji atras įvairių pramogų - žvejybą,

romantišką pasiplaukiojimą valtele, ar pasilepinimą mini SPA.

Vakarienė. Nakvynė Mingės kaime.   

2 diena. Pusryčiai. Vyksite į paslaptingą Aukštumalos aukštapelkę,

kurioje žygiuodami pažintiniu taku, turėsite retą galimybę

susipažinti su šiai pelkei būdingais augalais bei gyvūnais, išvysti

savitą bei nepakartojamą kraštovaizdį. Toliau keliausite Mažosios

Lietuvos keliais. Pasieksite Smalininkus. Čia Jūsų lauks pilna

netikėtumų edukacija "Amžinasis pasienis". Nusiteikite rimtai, su

pasieniečiais juokauti nevalia! Edukacijos metu Jūsų laukia

pažintis su Rytų Prūsijos miestelio gyvenimu ir istorija. Būkite

pasiruošę netikėtiems susitikimams, keliautojų sustabdymams, o

gal net ir daboklei...Pietų metas. Pasieksite Sudargą. Unikalus

palei Nemuną nutūpęs miestelis garsus penkių piliakalnių

kompleksu, datuojamu II tūkst. pradžia. Vakare grįšite į namus. 
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Poilsis vėjų ir jūros
karalystėje (Kuršių
nerija 4d./3n.)
Kuršių Nerija – vertingiausia Lietuvos saugoma teritorija,

stulbinanti unikaliu jūros, vėjų bei žmonių sukurtu kraštovaizdžiu.

Pušynų masyvai, aukščiausios Šiaurės Europos kopos, į marias

išsidriekę smėlio iškyšuliai... Kuršių Nerija įrašyta į UNESCO

Pasaulio paveldo sąrašą. 

1 diena. Naglių gamtos rezervatas - Juodkrantė- Nida
Išvyksite anksti ryte. Važiuosite Klaipėdos link. Smiltynės

prieplaukoje keltu kelsitės į vadinamą jūrų ir vėjų karalystę –

Kuršių Neriją. Susipažinsite su pamaryje įsikūrusiomis gražiomis

gyvenvietėmis. Stabtelėsite Naglių Gamtos rezervate. Čia

pamatysite Pilkąsias (Mirusias) kopas, išgirsite, kaip smėlis gali

būti ir pavojingas. Juodkrantėje lankysite Raganų kalną. Raganos,

velniai ir kiti Nerijos legendų herojai pralinksmins besivaikščiojant

šio kalno takeliais. Vyksite į Nidą. Tai didžiausia Kuršių Nerijos

gyvenvietė. Laisvas laikas Nidoje. Nakvynė viešbutyje Nidoje. 

2 diena. Nida
Pusryčiai. Pasirinktinai, poilsis prie jūros, arba ekskursija po Nidą

su gidu. Nidą sergsti dvi aukštomis pušimis apaugusios kopos.

Viena iš jų – Urbo kalnas. Ant kalno puikuojasi senasis Nidos

švyturys. Parnidžio kopa – mėgstamiausia poilsiautojų lankymo

vieta. Jos viršūnėje pastatytas Saulės laikrodis – kalendorius. Nuo

šios kopos jums atsivers patys gražiausi šios vietovės vaizdai -

Senieji žvejų namai, Kuršių marių pakrantės pasivaikščiojimų

takas. Laisvas laikas Nidoje. Nakvynė viešbutyje Nidoje. 

3 diena. Nida
Pusryčiai. Pasirinktinai, poilsis prie jūros, arba Nidos muziejų

lankymas. Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus yra

vienas labiausiai lankomų muziejų Vakarų Lietuvoje.Nuo 2014 m.

muziejuje veikia nauja ekspozicija. Moderniųjų technologijų dėka

ji ne tik primena Nobelio premijos laureato gyvenimo bei kūrybos

faktus, bet ir poetiškai atkuria jo vasarnamyje Nidoje praleistų

dienų atmosferą. Netoliese įsikūręs ir Kuršių nerijos istorijos

muziejus.1969 m. muziejus duris atvėrė tuomet neveikusios Nidos

liuteronų bažnyčios pastate. 

PAŽINTINĖS POILSINĖS KELIONĖS
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Nuo 2002 m. muziejus įsikūrė Pamario gatvėje. Ekspozicijoje

pristatomi Kuršių nerijos gyventojų verslai (varnų gaudymas

maistui, žvejybos įrankiai, valčių maketai), tradicijos. Lankytojų

dėmesį itin patraukia specifinį žūklės metodą - bumbinimą -

demonstruojantis manekenas. Vertinga ekspozicijos dalis -

unikalūs akmens amžiaus Nidos archeologinių kasinėjimų 1974 –

1978 m. metu surasti radiniai – medinio luoto dalis, moliniai

puodai, akmeniniai kirvukai ir t.t. Būdinga Kuršių nerijoje Nidos

žvejo etnografinė sodyba yra ant marių kranto, pietinėje senosios

Nidos dalyje, buvusiame Hakeno kaime (Nidos kaimo dalis ant

marių rago). Sodyba pastatyta vietinių meistrų 1927 m. Ją sudarė

du namai, sujungti vienas su kitu. Sodybos - muziejaus patalpos

įrengtos taip, kad atspindėtų senųjų žvejų gyvenimo atmosferą.

Atnaujintos ekspozicijos koncepcija – sustabdytos akimirkos

pojūtis, tarsi namas būtų pilnas gyvybės, jo gyventojų judesio ir

šurmulio, todėl autentiški daiktai eksponuojami tarsi sustingę

savo veiklos įkarštyje. Vakare pageidaujančiuosius pakviesime į

romantišką išvyką buriniu laivu-jachta „Lana“. Šis jūrinis burinis

laivas-jachta – neabejotinas flagmanas ne tik Kuršių mariose, bet ir

visame Baltijos regione. Jo įspūdingi gabaritai – 18 m ilgio, 5,5 m

pločio, stiebai 20 m aukščio – leidžia saugiai plaukioti tiek

mariose, tiek jūroje. Jūsų lauks kelionė laivu po Kuršių marias iki

Parnidžio kopos, Didžiosios kopos, sienos su Kaliningrado sritimi.

Laisvas laikas Nidoje. Nakvynė viešbutyje Nidoje.

4 diena. Lietuvos Jūrų muziejus
Pusryčiai. Išvyksite iš Nidos. Pageidaujantieji galės apsilankyti

Lietuvos Jūrų muziejuje. Muziejus įsikūręs šiauriausiame Kuršių

nerijos taške – Kopgalyje, kur baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių

nerijos pusiasalis ir atsiveria Klaipėdos uosto vartai. Po

atnaujinimo akvariume įrengtas akrilo tunelis. 18 metrų ilgio ir

labai įspūdingas. Tai vienas pagrindinių atsinaujinusio akvariumo

traukos taškų, leidžiantis pažinti jūros povandeninį pasaulį – virš

lankytojų galvų plaukioja seniai pažįstami eršketai, kurie į

Klaipėdą atvežti prieš keliolika metų iš Volgos žiočių ir dabar siekia

beveik 2 metrų ilgį. Taip pat akvariume įrengta Baltijos jūros

ekspozicija, parodų salė, suvenyrų parduotuvė. Jei muziejus Jūsų

nedomina, laiką puikiai galėsite praleisti Smiltynės paplūdimyje.

Pasimėgausite gaivia Baltijos jūra, saulės voniomis ir švelnaus

smėliuko kopomis. Vakare grįšite į namus. 
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Černobylio paslapčių
paieška Visagine

Kelionę pradėsite ryte. Pirmoji stotelė – Rojus – taip, perskaitėte

teisingai, apsilankę šiame skambaus pavadinimo kaimelyje

Ignalinos rajone suprasite, jog rojus žemėje egzistuoja ir jo

nereikia ieškoti niekur toli! Pasigrožėję Rojumi vyksite į vietą,

kurioje pasijusite lyg nusikėlę laiku atgal į 1975 m., nuo kurių

skaičiuojama jauniausio Lietuvos miesto Visagino istorijos

pradžia. Tai specialiai Ignalinos atominės elektrinės (IAE)

darbuotojams įkurta gyvenvietė, „atlikusi“ pagrindinį vaidmenį

HBO seriale „Černobylis“. Kritikų puikiai įvertintas trijų prestižinių

„Emmy“ apdovanojimų laureatas žiūrovus nukelia į siurrealistinę

erdvę, šiurpinančią savo pilkumu bei įvykusios tragedijos masto

nuojauta. Iš išorės pasižvalgysite po IAE, kadaise talpinusią tokius

pačius didelio galingumo uraninius-grafitinius reaktorius RBMK-

1500, kuriems sprogus Černobylyje tragiškai pasibaigė tūkstančių

katastrofos pasekmes likvidavusių darbuotojų gyvenimai, o įvykio

pasekmes jaučiamos iki šiol. Vienintelės Baltijos šalyse veikusios

atominės energijos gamintojos, turėjusios didžiausią branduolinį

reaktorių pasaulyje, veikla – jau istorija, pasibaigusi 2009 m.

gruodžio 31 d., tačiau pasiekę elektrinės simuliatorių pasijusite lyg

funkcionuojančios galiūnės operatoriai, reguliuojantys jos darbą

iš blokinio valdymo skydo. Susipažinsite ne tik su elektrinės

valdymo principais, bet ir operatorių kasdienybe bei, žinoma,

išgirsite, kaip elgtis avariniais atvejais. Jei esate vienas iš serialo

„Černobylis“ gerbėjų, aktyviai sekusių visus epizodus, pasijusite

lyg atsidūrę filmavimo aikštelėje! Susipažinę su atomine miesto

tapatybe, ekskursiją tęsite žvalgydamiesi po Visagino miestą,

apsuptą neįžengiamų pelkių, miškų ir ežerų. Tai vienas tautiškai

margiausių miestų Lietuvoje, kuriame gyvena ne tik skirtingų

tautybių, bet ir religijų žmonės. Tai liudija čia matomi įvairių

konfesijų maldos namai: regėsite katalikų bažnyčias, stačiatikių

cerkves, galbūt sutiksite ir vieną iš čia gyvenančių totorių,

išpažįstančių islamą. Vaikštinėdami miesto gatvėmis išgirsite

trumpą miesto istoriją, sužinosime, kodėl miesto išplanavimas

paremtas „drugelio sparnų“ modeliu, praeisime vaizdinga

Visagino ežero pakrante. Dienai įpusėjus pietausite vienoje iš

jaukių Visagino kavinukių, o pasimėgavę gardžiu maistu,

dalyvausite ekskursijoje su degustacija "Bear and Boar" alaus

bravore. Kupini naujų žinių bei nepamirštamų įspūdžių vakare

sugrįšite namo.

PRAMOGINĖS KELIONĖS



1 8

Kultūros ir muzikos
oazė Paliesiaus dvare

Išvyksite įdienojus. Aplankysite nedidelį, bet jaukų Mielagėnų

miestelį. Paliesiaus, Mielagėnų ir Krikonių dvarų savininkai buvo

Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai.

Apžiūrėsite "mažąja Katedra" vadinamą vėlyvojo klasicizmo

Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurios eksterjerą puošia

skulptoriaus V. Smakausko skulptūros, interjere — įspūdingi XIX a.

paveikslai bei kitos vertybės. Toliau kelias ves į Paliesiaus dvarą.

Paliesiaus dvaro ansamblis buvo suformuotas XVIII a. pab.−XIX a.

pr. Nuo 1736 metų Paliesiaus dvaras priklausė Livonijos valdžios

pareigūnų Kublickių šeimai, kuri giminiavosi su LDK didikais

Soltanais. Kublickiai Paliesiaus dvaro neteko po XIX a. sukilimų,

tuomet dvaro šeimininkai keitėsi, dalis dvaro žemių buvo

padalintos į sklypus bei parduotos valstiečiams. Apžiūrėsite

naujam gyvenimui prikeltus dvaro pastatus, norintieji galės

pasivaišinti ypatingomis, kepamomis pagal firminį receptą,

Paliesiaus dvaro bandelėmis su kava ar arbata. Apžiūrėjus dvarą ir

pasivaišinus firminiais saldėsiais, pakviesime Jus patirti muzikos

stebuklą jaukioje kamerinėje koncertų salėje. Tik čia, pasiklausę

gyvos muzikos, dėl aplinkos išskirtinumo ir garso kokybės,

norėsite sugrįžti vėl. Po koncerto Jūsų laukia gardi vakarienė,

kurios metu galėsite jaukiai pasidalinti savo įspūdžiais. Vakare

grįšite į namus. 

PRAMOGINĖS KELIONĖS
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Naujieji metai
Klaipėdoje

1 diena. Išvyksite ryte. Atvyksite į trečią pagal gyventojų skaičių ir

plotą Lietuvos miestą - Klaipėdą. Dabartinė Klaipėda - šiuolaikinis,

sparčiai augantis uostamiestis. Miestą garsina ir tarptautiniai

festivaliai bei šventės. Šiandien tai vienas iš gražiausių Lietuvos

miestų. Dalyvausite nuotaikingoje ekskursijoje „Paragauk

Klaipėdos…“ – tai smagus pasivaikščiojimas pėsčiomis su vietiniu

gidu po Klaipėdos senamiestį. Sužinosite apie tokius miesto

marinistinio paveldo objektus kaip elingas, pasukamasis tiltelis,

piliavietė, sandėliai, kuriuose kažkada buvo saugomos laivais po

pasaulį gabenamos prekės, ir apsilankysite tikrame laive –

uostamiesčio simbolyje „Meridianas“. Tie, kas žino legendą apie

tai, kad Klaipėdą vieno mūšio su švedais metu išgelbėjo sūris,

tikriausiai nutuokia, kad sūris yra vienas pirmųjų skanėstų, kurio

tenka paragauti ekskursijos dalyviams. Bare, kuris nuo senų laikų

žinomas kaip jūrininkų susirinkimo vieta, patiekiamas kitas

skanėstas – silkė, taip pat viešnagė neįsivaizduojama be

legendinių Klaipėdos senamiesčio sūrio pirštelių, o maršrutą

užbaigia išskirtinis jūrinininkų gėrimas. Gastronominis-marinistinis

maršrutas skirtas tiems, kas nori ne tik pamatyti, bet ir paragauti.

Klausiate savęs koks gali būti ekskursijos skonis? Saldus ar

kartus? Atvyksite, paragausite ir sužinosite. Toliau šventiškai

nusiteikę, keliausite į naują, modernią ir interaktyvią Pilies

muziejaus ekspoziciją - Kurtiną. Laisvas laikas pietums ir

savarankiškam pasigrožėjimui žiemišku ir šventiškai pasipuošusiu

Lietuvos uostamiesčiu. Skaičiuojant paskutines 2021 metų

valandas, pasiūlysime Jums sudalyvauti Naujametiniame

Klaipėdos kariliono koncerte Klaipėdos laikrodžių muziejaus

kiemelyje ir pasiklausyti klasikinių kūrinių aranžuočių. Pagal

galimybę, pageidaujantieji, galės užsisakyti šventinę

vakarienę/programą viešbutyje. Nakvynė 4 žvaigždučių

viešbutyje Klaipėdoje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Atvyksite į Olando kepurę. Olando

Kepurės klifas yra gamtos paminklas, jis nuolat kinta, mat skardį

graužia daugybė požeminių šaltinių.  Čia atsiveria jūros vaizdas su

stačiais krantais ir akmenuotais paplūdimiais. Vyksite į Palangą.

Palangos nesupainiosi su jokiu kitu kurortu. Palanga turi savo

skonį, kvapą ir, žinoma, stilių. Apžvalginė ekskursija po žiemišką

kurortą: senosios Palangos vilos, Jono Basanavičiaus gatvė, Jūros

tiltas, Birutės parkas, Palangos kurhauzas, Švč. Mergelės Marijos

ėmimo į dangų bažnyčia ir dar daug kitų nuostabių objektų vertų

Jūsų dėmesio. Laisvas laikas pietums ir pasivaikščiojimui žiemišku

pajūriu. Vakare grįšite į namus. 

PRAMOGINĖS KELIONĖS
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Stebuklų šalies
istorijos - šviesos
žibintų festivalis
Pakruojo dvare
Išvyksite ryte. Kelionę link Pakruojo praskaidrins įdomus gido

pasakojimas. Atvyksite į Pakruojo dvarą. Rudens pabaigoje į šį

dvarą sugrįžta ryškiausias renginys ne tik Baltijos šalyse, tačiau ir

Šiaurės Europoje – jau IV-asis didžiųjų šviesos žibintų festivalis

„Stebuklų šalyje“. Šimtai unikalių didžiulių šviesos skulptūrų-

žibintų, neįtikėtini šviesos ir garso efektai, spektakliai ir šventinis

šurmulys visai šeimai. Bet prieš įsižiebiant žibintams, Jūsų laukia

dar keletas įdomių pramogų. Jums teks apsilankyti autentiškame

XIX a. alaus bravore ir sudalyvauti Alaus kelio programoje –

vienoje smagiausių Pakruojo dvare. Bene vienintelis Lietuvoje

Pakruojo dvaro Žaldokas alų verda autentiškuose mediniuose

kubiluose ir brandina statinėse. Čia svečiai išgirsta ir susipažįsta

su Barono nuostatais ir visame krašte itin vertinamo alaus bei

bravoro istorija. Jūsų laukia neįtikėtina alaus kelio pažinimo

programa. Ekskursijų metu galima pačiam prisiliesti prie alaus

gamybos paslapčių, degustuojamas įvairaus stiprumo alus,

pagamintas pagal ilgametes dvaro tradicijas. Jūsų laukia

sutikimas su armoška dvaro Bravore bei supažindinimas su

senovinio alaus gamybos procesu. Jūs degustuosite tikro

Lietuvos alaus tradicijų sostinėje virto – “pirmoko”, “antroko” ir

“trečioko”. Su dainomis ir linksmais Žaldoko pamokymais galėsite

paskanauti būtent Jums bravoro krosnyje Žaldokienės iš salyklo

keptų ypatingų blynų, pagardintų kanapėmis. 

Po šios smagios degustacijos Jūsų laukia ekskursija po dvarą –

“Nerašytos dvaro istorijos”. Kažkas kažkur lyg ir girdėta, lyg ir

skaityta… Bet ar savomis akimis rūmų grožis regėtas? Ar

Baronaitės lūpomis pasakojamos istorijos išklausytos? Ši

programa tai – ypatingas istorinis laikas su Baronaite ir tikromis

dvaro istorijomis tiesiai iš pirmų lūpų. Jos lydimi pakeliausite

dvaro rūmų koridoriais, kurie dar mena laikus, kai jais vaikščiojo

kilmingieji. Pasivaišinsite ypatingu Barono gėrimu. Pabandę įminti

pastarojo slaptą receptūrą, žengsite toliau į slapčiausias ir

įdomiausias dvaro rūmų vietas, kur išgirsite pikantiškas dvaro ir jų

valdytojų istorijas. Šios ekskursijos metu nusikelsite 100 metų

atgal ir pajusite tikrą XIX a. pab. dvaro atmosferą. 

Po šios intriguojančios ekskursijos Jūsų lauks gardūs pietūs

Baltojoje salėje.

Po pietų – smagus laikas festivalio renginiuose. 

Vakare grįšite į namus.  

PRAMOGINĖS KELIONĖS
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Gurmaniški atradimai Kaune

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, įsikūręs Nemuno ir

Neries upių santakoje, galima sakyti, beveik Lietuvos centre. Jis yra

svarbus šalies geopolitiniame kontekste. Kaunas turi savo įvaizdį, jį

puoselėja, saugo. Su Kaunu asocijuojasi Laisvės alėja, K.Čiurlionio

muziejus, funikulierius ir Ąžuolyno Stumbras...Kauno centre stovi

vienintelė Lietuvoje mūrinė mečetė—daugiakultūrės Lietuvos

simbolis. Trumpa pažintis su miestu. Vėliau atrasite gurmanišką

Kauną. Gruzijos meno ir Skonio namai Jus pakvies į kulinarinius

mokymus, kurių metu gaminsite Jūsų pasirinktą vieną ar kelis

gruzinų virtuvės patiekalus (baklažanų tema, chačapuri tema,

mėsos tema ir kt.), po to juos ragausite ir tęsite įdomius pokalbius

apie Gruziją prie stalo. Vakaro metu išgirsite apie ragaujamų

patiekalų kilmę, istoriją, paruošimą, taip pat apie gruzinų virtuvę, jos

tradicijas, žymios gruzinų užstalės tradicijas, gruzinų tostus, vyną,

gėrimo kultūrą, papročius. 

Po sočių gruziniškų pietų svečiuositės „Stumbro“ gamykloje. 100

metų senumo pastatuose tebeveikianti gamykla ir pats muziejus

atskleidžia istorinę atmintį ir tuo pačiu leidžia išvysti, kaip

„Stumbro“ gamykloje kuriami ir pilstomi gėrimai šiandien. Po

ekskursijos galėsite padegustuoti gėrimų, kuriuos pristatys

geriausiai juos pažįstantys technologai. Muziejaus krautuvėlėje

galima įsigyti populiariausių „Stumbro“ gaminių. Vakare grįšite į

namus. 

GURMANIŠKOS KELIONĖS
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Gurmanų kelionė Aukštaitijoje
Ar sėdėdami prie stalo dažnai susimąstome, ką tie mūsų protėviai

valgė? Kokį kelią vienas ar kitas patiekalas nukeliavo, kol mūsų

lėkštėse atsirado? Manome, kad ne vienam smalsu apie kulinarijos

istorines paslaptis sužinoti, į valgymo tradicijas pasigilinti... Tad ir

kviečiame į savo turiniu įdomią ir „skanią“ ekskursiją! Išvyksite ryte.

Pirmiausiai vyksite į Taujėnų dvarą, kuris minimas nuo XVI a. antros

pusės. Apžiūrėsite šį restauruotą ansamblį, pasimėgausite

kava/arbata ir firminiu dvaro skanėstu. Toliau kelias ves pro vieną

įspūdingiausių girių – Labanorą. Strigailiškis šiandien garsus ne

paprasta kaimo produkcija, o savo skanumynais – gardžiaisiais

šakočiais. Bemaž kiekvienoje Lietuvos parduotuvėje rasite jų

gaminius. Jus pasitiks šakočių meistrai, kurie supažindins su

šakočių kepimo tradicijomis, demonstruos, kaip jie kepami. Susėdę

prie šakočio kepimo krosnies sužinosite, kaip jie atkeliavo į Lietuvą

ir ar jiepriklauso mūsų nacionaliniam paveldui.Galėsite ir patys

pabandyti kepti šį skanėstą, o pačių iškeptą čia pat paragauti prie

arbatos ar kavos puodelio. Vyksite į Tiltiškių malūną. Didžiąją

malūno muziejaus dalį užima senoviškų radijo aparatų kolekcija,

nuo seniausios detektorinės radijos, vienos pirmųjų garso

laikmenų gramofoninės plokštelės bei Kauno radijo gamykloje

gamintos magnetolos. Degustuosite garsiuosius, tirpstančius

burnoje kibinus su sraigiena. Tikime, kad šioje kelionėje apie

aukštaitiškas kulinarines įmantrybes sužinosite tikrai

nemažai...Vakare grįšite į namus.

GURMANIŠKOS KELIONĖS
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Sūrio ir vyno keliu
Išvyksite ryte. Aukštaitijos keliais judėsite Rokiškio link. Sustosite

prie 33 metrų aukščio Sartų ežero apžvalgos bokšto. Sartai –

ketvirtas pagal dydį ežeras Lietuvoje. Didžiausias ežero plotis – 950

metrų, vidutinis – 500 metrų. Ežere yra 7 salos, kurių didžiausia - 6,5

hektaro ploto. Visą šio nuostabaus ežero grožį bei prieš tūkstančius

metų ledynų suformuotą Sartų regioninio parko kraštovaizdžio

reljefą išvysite užkopę į Sartų ežero apžvalgos bokštą. Rokiškis –

Šiaurės Rytų Lietuvos miestas, garsėjantis senąja architektūra,

gražiomis kultūrinėmis tradicijomis, Tyzenhauzų dvaru. Po

ekskursijos tame pačiame dvare būsite pakviesti į įdomią programą  

„Sūrio kelias“. Rokiškėnai papasakos apie sūrio gaminimo

tradicijas, papročius, supažindins su buities rakandais, kurie buvo

naudojami ūkyje gaminant sūrius. Kad įsitikintumėte aukšta sūrio

kokybe, bus patiekta net keletas sūrio rūšių. Skanausite, vertinsite,

aptarsite…Vyksite į prie pat sienos su Latvija įsikūrusią kaimo

turizmo sodybą "Roksala".  Ramioje vietoje, šalia Suvainiškio

telmologinio draustinio esančioje sodyboje Jūsų lauks edukacinė

programa "Vyno kelias". Šeima turi senas naminio vyno darymo

tradicijas ir net devyni sodyboje gaminami lietuviški naminiai vynai

turi Lietuvos tautinio paveldo sertifikatus. Sodyboje galėsite ne tik

apžiūrėti šiauriausią Lietuvoje vynuogyną ir paragauti 5 rūšių vaisių

bei uogų vyno su naminėmis užkandėlėmis, bet ir susipažinti su

vyno gamybos subtilybėmis, žvilgtelėsite į sodybos pasididžiavimą

– vyno rūsį, su jame sukaupta vyno kolekcija. Diena praeis įdomiai ir

turiningai. Vakare grįšite į namus.

GURMANIŠKOS KELIONĖS
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Suvalkijos dvarų istoriją atskleidus
 

Išvyksite ryte. Lankysite Paežerių dvaro sodybą. Tai unikalus

Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę,

architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Pažintį su šiuo

kraštu paįvairins smagi sviesto mušimo programa. Lankysite

Zanavykų krašto muziejų, irengtą Zyplių dvaro vežiminės pastate.

Muziejaus įkūrėjai - zanavykų ateitininkai. Kituose dvaro pastatuose

– kalvė, keramikos dirbtuvės. Pasižvalgysite ir po patį Zyplių dvarą.

Ne taip seniai buvęs apleistas ir užmirštas, šiandien dvaras prikeltas

naujam gyvenimui. „Kuchmistrų“ restorane turėsite galimybę

paragauti Zanavykų ragaučiaus. Tai namie rūkyti lašiniai, dešra,

keptas varškės sūris ir šiandieniniam lietuviui puikiai pažįstami

valstietiškos virtuvės turtai. Dažnam žadina smalsumą negirdėta

košeliena, vinigretas ar krosnyje kepta kopūsto galva. Svečius

pasitinka „gaspadinė“ ir jos „mergučės“. Jos susodina svečius už

stalo pagal unikalias krašto tradicijas, vaišina ir pasakoja apie

zanavykiškų patiekalų bei gėrimų istoriją, pamokina vietinės

šnektos. Svečiai sužino, su kuo geriausiai tinka silkė, kada

skaniausia naminė gira ir nuo kokių ligų saugojo naminukė. Vyksite

į Gelgaudiškio dvarą, kur 1972 metais buvo filmuojamos kai kurios

filmo „Tadas Blinda“ scenos.Dvaro rūmus 19 a. vid. ant aukšto

Nemuno slėnio šlaito pasistatė Prūsijos baronas Gustavas Henrikas

Koidelis. Dvaras turėjo savo vandentiekį, ledainę ir kitus pastatus.

Rūmus supa vienas didžiausių Lietuvos dvarų parkų, pasižymintis

sudėtinga struktūra. Vakare grįšite namo.

GURMANIŠKOS KELIONĖS
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Naktinis žygis (~12km)

Ar teko kada klausytis miegančios gamtos garsų? Ar esate pasiruošę praskleisti nakties šydą ir leistis į

nepamirštamą žygį drauge su gidu-žygeiviu, kuris ne tik ves piliakalniais, kalnais bei kalvelėmis, bet ir

suteiks žinių apie įvykiais ir padavimais turtingą istoriją!

Visi drauge susitiksite 22.00 val. Pūčkorių stotelėje. Žygio pradžia — nuo Pūčkorių piliakalnio. “Žvyro

mamuto“ paieškos bruzgynuose, Kučkuriškių popieriaus fabriko istorija, Vilnios vandenų ūžesys,

Barsukynės piliakalnio šturmas ir poilsio stotelė - žygeivių laužas su karšta arbata. Rokantiškių kapinių tyla,

Mileišiškių kalneliai, keistasis ir nepažįstamasis „Antakalnio galas“. Apie 6.00 val. ryte troleibusais ir

autobusais arba savo transportu išsilakstysite į šiltus namus.

ŽYGIAI
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Pavilniai (~7km)

Kuo mus gali sužavėti šis maršrutas?Pirmiausia verta grįžti laiko ratu kelis šimtus metų atgal.Žinoma,kad

ilgus metus dabartinis Pavilnys ir jo apylinkės priklausė Pacų giminei.Tai buvo mėgstama vilniečių iškylų

vieta.Dėl išraiškingo reljefo vietovė vadinta "Pacų kalnais".

Žygis prasidės nuo Pūčkorių piliakalnio, keliausite 6 km ilgio pažintiniu taku matydami diskgolfo aikšteles

ir sraunią Vilnios upę. Ar esate girdėję apie Lauko darželį? Tai unikali ir smagi vieta, kur vaikai laiką aktyviai

leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje. Mažieji čia veikia laisvai, jiems leidžiama karstytis medžiuose,

braidyti ir žaisti balose, net naudotis peiliais ar žiebti ugnį. Vaikai kasdien keliauja į žygius, atranda meilę

gamtai, ugdo socialinius įgūdžius. Sustosite, pasidairysite. Keliaudami toliau pasieksite didingąją Pūčkorių

atodangą. Tai 65 metrų aukščiausia atodanga Lietuvoje. Nuo atodangos matosi Vilnios upės vingiai ir

atsiveria įstabi Vilniaus apylinkių panorama, akis sustos ir ties Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos

namais, Pūčkorių dvaro pastatais ir tvenkiniais, buvusia patrankų liejykla. Pasidairysite po bello monte (it.

gražus kalnas) – Belmontą. Belmonto pramogų ir poilsio centras, įsteigtas buvusio malūno teritorijoje.

Belmonto užtvanka, dar vadinama Belmonto kriokliais, yra viena iš populiarių miestiečių poilsio vietų. Palei

upę įrengtu pėsčiųjų taku pasieksite „Beždžionių tiltą“, keliaudami per Pavilnių klystkelius leisitės į

Gamtininkų centrą, kur gidas Jums trumpai pristatys kokias augalų ir gyvūnų kolekcijas galite aplankyti

savarankiškai darbo dienomis pagal išankstinę registraciją.

ŽYGIAI
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Pėstiesiems riteriams (4 piliakalnių
kelias) (~8km)

Šis „pėsčiųjų riterių“ maršrutas prasidės nuo aukščiausios Vilniaus vietos – Kučkuriškių piliakalnio, dar

kitaip vadinamo Barsukynės kalnu. Tai vienas iš palyginti neseniai atrastų Vilniaus piliakalnių, kurio aukštis

287 m., juosiamas Vilnios upės, daubų ir miškų. Toliau keliaujant šiuo maršrutu, Jums atsivers „Lietuviškųjų

Tatrų“ vaizdai, dėl kurių būtų verta atvykti net iš Paryžiaus! Lankysite senovinį Naujosios Vilnios pilkapyną,

įrengtą kalvoje, stūksančioje virš Vilnios slėnio, ties Rokantiškių tvenkinio užtvanka. Pilkapyno aikštelėje

matysite mitologinių akmenų kopijas, padarytas pagal kai kurių Lietuvos vietovių akmenų ženklus.

Keliausite į vieną seniausių Lietuvoje pilies kalną bei kultūros paveldo objektą – Rokantiškių piliavietę. Ant

40 m. kalno Rokantiškėse stovėjo viena seniausių pilių Lietuvoje. Prieš penketą metų prie Rokantiškių

piliavietės buvo pristatytas Strielčikų pažintinis takas. Strielčiukai – pilį kadaise saugoję sargybiniai. Tiesa,

šį taką ne visai tikslu vadinti pažintiniu, jame nėra informacinių stendų, o tankaus miško keliukai labiau

primena žygiams skirtą taką, tad jis dar vadinamas „Strielčikų žygtakiu“. Žygiuodami šaltiniuotais šlaitais

pasieksite laiptus, vedančius į Pūčkorių piliakalnį. Jis žinomas nuo pat pirmųjų mūsų eros amžių ir

pasitarnaudavo gynybiniais tikslais. Toliau keliaudami per Vilnelės slėnyje žaliuojančias nuostabias pievas,

prieisite Saulės laikrodį. Tai drožiniais išpuoštas stulpas, kuris mesdamas šešėlį ant vieno iš puslankiu

išdėliotų akmenų, rodo laiką.

ŽYGIAI
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Verkių regioninio parko takais
(~10km)

Žygį pradėsite keliaudami Vanaginės mišku, kuris priklauso to paties pavadinimo geomorfologinio

draustinio teritorijai. Šio draustinio siekis – išsaugoti senąjį moreninį reljefą Aukštaičių aukštumoje.

Draustinyje veši seni, brandūs ąžuolynai, būdingas kalvotas paviršius. Per Vanaginės mišką keliausite link

Žaliųjų ežerų, ne tik pamatysite kur vilniečiai ilsisi, bet ir aplankysite paminklą žmogaus sąžinei.

Žygiuodami toliau prieisite Staviškių piliakalnį, kuris dar žinomas Naujųjų Verkių vardu, išvysite jo rytiniame

krašte stovinčią Švč. Jėzaus Širdies skulptūrą. Keliausite Turniškės kraštovaizdžio draustinio gamtos takais.

Stebėsite gražų ir paslaptingą mažąjį Turniškės upelį. Artėdami prie Neries paliksite stačius upelio šlaitus,

gilų slėnį pakeis senosios Verkių dvarvietės tvenkiniai. Sužinosite Verkių pavadinimo kilmės legendą. XIV

a. pabaigoje Jogaila įsteigė Vilniaus vyskupiją ir jos vyskupams užrašė Verkius. Pirmieji XVI a. vyskupų

dvaro pastatai, turėję rūsius bei mūro pamatus, buvo mediniai. Pirmųjų mūrinių rūmų savininkas, kurio

iniciatyva sukurtas Verkių ansamblis, buvo Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis.

Pagrindiniams Verkių dvaro sodybos pastatams būdingas klasicizmo stilius. 36 ha ploto Verkių dvaro

sodybos parkas yra vienas gražiausių kraštovaizdinio tipo parkų Lietuvoje. Pasivaikščiosite, pasidairysite,

keliausite žygio finišo link.

ŽYGIAI
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Vilniaus apylinkių draustinių lobiai
(~9km)

Žygį pradėsite Dvarčionyse, kadaise vadintais Dvarčėnais – pavadinimas greičiausiai kilęs iš Dvarčionės

upelio vardo. Kaip teigia bioenergetikai, Dvarčionys pastatyti kone idealiame bioenergetiniame lauke,

Dvarčionės upelio baseino tvenkiniai ir pušynai gyventojams sudaro kurorto sąlygas. Matysite

nenutekantį, aukštais krantais bei apaugusį mišku Dvarčionių ežerą. Keliausite į Aukštagirio

geomorfologinį draustinį, kuris įsteigtas su tikslu išsaugoti Medininkų moreninės aukštumos įspūdingų

parametrų elipsės formos erozinį gūbrį. Moreninio gūbrio ilgis apie tris kilometrus, plotis apie vieną

kilometrą, jis padengtas Aukštagirio mišku. Keliausite į Vilniaus universiteto Botanikos sodą Kairėnuose.

Tai pats didžiausias botanikos sodas Lietuvoje, jo plotas siekia beveik 200 ha. Įkurtas 1781 m. Čia rasite

daugiau nei 10 tūkst. pavadinimų augalų, o taip pat daugybę mažiau pažįstamų medžių, krūmų, žolinių

augalų iš Lietuvos ir tolimiausių pasaulio kampelių. Sodas įsikūręs buvusioje dvarvietėje, išlikęs parkas su

tvenkinių sistema, ūkiniai dvaro pastatai. Toliau kelias ves link Veržuvos hidrografinio draustinio. Matysite

nuostabiai gražų, šaltavandenį Veržuvos upelį, kuriame gyvena reta mažoji nėgė. Draustinio plotas 180 ha,

upės vaga natūrali ir saugoma kaip pavyzdinis gamtinis kompleksas. Trauksite Nemenčinės plento link,

kur užbaigsite žygį.

ŽYGIAI
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Žemieji Paneriai arba lietuviškų
plėšikų keliais (~8km)

Šis netradicinis žygis prasidės šalia išvažiavimo į Kauną, kur Savanorių prospekto gale į Panerio kalną

vingiuoja senasis Kauno traktas. Tai istoriškai svarbi vieta, tačiau mažai kam žinoma. 1794 metais šiuo keliu

traukėsi nuo sukilėlių bėgantys carinės kariuomenės daliniai, o 1812-aisiais - Didžiosios Napoleono

Bonaparto armijos likučiai. Čia išvysite ir paminklą 1831 m. sukilimo aukoms atminti, nors pats mūšis vyko

šiek tiek toliau. Bene pagrindinis to meto Lietuvos kelias buvo siauras ir status. Juo vargiai prasilenkdavo

du vežimai, išgirsite įvairių istorijų, kaip elgdavosi keliaujantieji. Laipteliais nuo senojo trakto pakilsite prie

Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo barokinės koplyčios.  Keliausite prie Panerių piliakalnio I , dar vadinamo

Jankiškių piliakalniu. Jis išaiškintas palyginti neseniai bei įrašytas į LR Kultūros paveldo registrą, juosiamas

Neries slėnio, daubų, apaugęs mišku. Už 200 metrų stūkso Panerių piliakalnis II – archeologijos ir

kraštovaizdžio paminklas, kaip ir jo brolis, įrašytas į LR Kultūros paveldo registrą. Šis piliakalnis išsidėstęs

Neries kairiojo kranto šlaito kyšulyje, šalia įlomės, kuria anksčiau iš slėnio Žemuosiuose Paneriuose kilo

kelias. Abu piliakalniai datuojami I m.e. tūkstantmečiu – II m.e. tūkstantmečio pradžia. Žygiuosite toliau. Ar

manote, kad daug žinote apie Gariūnus? Kaip galvojate, kokios kilmės šios vietovės pavadinimas?

Kasinėjimų metu rasti radiniai liudija, kad šioje vietoje dar akmens amžiuje galėjo būti gyvenvietė. Prieš

kelis metus šalia Gariūnų kaimelio aptiktas ir iki šiol nežinomas piliakalnis. Gariūnų piliakalnis gali būti

datuojamas V-VIII a. „Neatmetama galimybė, kad šioje vietoje buvo stebima ir saugoma Neris, kuri žemiau

Vilniaus vyskupų dvaro ir kaimo (kitados priklausiusio Didžiajam kunigaikščiui Algirdui, vėliau ─ jo sūnui

Jogailai) buvo akmenuota ir srauni", ─ sako piliakalnio atradėjas Vykintas Vaitkevičius. Gariūnų teritorijoje

rasta vieno seniausių įvažiavimo į Vilnių liekanų. Senais laikais šiuo grįstu, griovėtu keliu vežimai

dardėdavo iš Trakų ir Kauno, o taip pat ir iš Jankiškių, Panerių į Gariūnus bei toliau – Kauno link.

Neabejojame, kad sužinosite daugybę įdomybių apie vietovę, kurioje prieš daugiau nei trisdešimt metų,

įsikūrė didžiausia Vilniaus prekyvietė.

ŽYGIAI



3 1

Internetinėje
svetainėje
www.kelioniulaikas.
lt susiraskite skiltį
"Susikurk maršrutą
pats"

SUSIKURK MARŠRUTĄ PATS

Pasirinkite konkrečią
kelionės datą arba
dienų skaičių

Pasirinkite keliautojų
skaičių 
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Pasirinkite regioną į
kurį norite keliauti

SUSIKURK MARŠRUTĄ PATS

Paspaudus ant regiono
atsiras galimybė
pasirinkti miestus

Pasirinkus miestą,
rinkitės:
-apgyvendinimą;
-lankomus objektus;
-pramogas;
-maitinimą.
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Pasirinkus transportą,
matysite preliminarią
kainą. Tikslią kainą
atsiųsime el.paštu
paskaičiavus kilometrus
pagal Jūsų pasirinktus
miestus, lankomus
objektus, pramogas bei
nakvynės viatą.

SUSIKURK MARŠRUTĄ PATS

Dabar matote visus
savo pasirinkimus ir
apytikslią kelionės
kainą. Jei kainą yra
per didelė galimą
nuimti pasirinkimus ir
rinktis kitus.
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Kai visi pasirinkimai padaryti, belieka tik išsiųsti visą informaciją mūsų kelionių po
Lietuvą ekspertui (kaip nurodyta žemiau pateiktoje nuotraukoje). Įvertinus Jūsų
pasirinkimus bus sukurtas optimalus maršrutas ir atsiųstas Jums el. paštu. 

SUSIKURK MARŠRUTĄ PATS

VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS
MUS RASITE:

 
Kalvarijų g. 14, LT 09309 Vilnius

Tel. 8 5 271 55 50
info@kelioniulaikas.lt

 

tel:852715550

