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PAVADINIMAS 
Margas KELMĖS  krašto vėrinys 
Molavėnų piliakalnių kompleksas, Tytuvėnų ansamblis,  Kelmės dvare įsikūręs Kelmės krašto 
muziejujus,  Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras,  Užvenčio dvaro 
parkas,  Beržėnų dvaras, Svilės šaltiniai, Palendrių Šv. Benedikto Vienuolynas. 
Lietuvos dabartinė ir senoji sostinės VILNIUS ir TRAKAI. 
Lankome Trakų pilį ir senamiestį, ragaujame kibinų, sustojame Angelų kalvoje. Keliaujame į 
Vilniaus senamestį ir lankome valdovų rūmus. 
Nepriklausomai sostinei KAUNUI – 100!!! 
Lankomės Kauno pilyje, rotušėje, Perkūno namuose, Prisikėlimo bažnyčioje, Pažaislio 
vienuolyne, kadagių slėnyje ir Raudondvario rūmų teritorijoje. 
Pažinkime Baltarusiją. Vienos dienos išvyka į GARDINĄ! Ekskursija po Gardino miestą, 
miesto muziejaus, pilies teritorijos lankymas, tradicinių baltarusiškų patiekalų ragavimas, 
laisvas laikas. 
PABUDIMAS „Dzūkijos jūroje“ IR NE TIK  
Lankomės penkių piliakalnių komplekse – Sudarge, Kudirkos Naumiestyje dr. Vinco Kudirkos 
muziejuje, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, Metelių regioninio parko 
lankytojų centre ir  pėsčiųjų pažintiniame take Bijotų - Širvinto miškuose, Metelių apžvalgos 
bokšte. 
Narcizų žydėjimo metas DRUSKININKUOSE. 
Merkinės piramidė ir apžvalgos bokštas, Druskininkų kurortas, Liškiavos piliakakliai, buvęs 
vienuolynas, bažnyčios rūsiai,  svečiuose pas druskų valdovus,  lankymasis drožėjo liaudies 
meistro A. Česnulio sodyboje. 
3S: Saldus Savaitgalis SAULĖS krašte 
Keliaujame į „RŪTA“ šokolado muziejų, apžvalginė ekskursija Šiauliuose, apsilankome 
Chaimo Frenkelio viloje, alpakų ūkyje, Kuršėnų vyniotinio gimtinėje. 
Tulpių žydėjimas BURBIŠKIO dvare ir vidurio Lietuvos gamtinis ir kulinarinis paveldai. 
Burbiškio dvaras ir tulpių žiedų fiesta. Krekenavos bažnyčia, regioninis parkas ir apžvalgos 
bokštas, ekskursija po Kėdainių miestą ir Raganės virtinukų degustacija. 
LDK pėdsakai Liubline 
1 diena. Apsilankome Vilanovo rūmuose, Majdaneke,  Marijos Kiuri Sklodovskos universiteto 
botanikos sode, nakvynė viešbutyje. 



2 diena. Pusryčiai. Susipažįstame su viduramžišku Liublino senamiesčiu, po to keliaujame į 
Liublino pilį. 
ROKIŠKIS – Lietuvos kultūros sostinė 2019 
Rokiškio senamaiestis, bažnyčia, jos rūsiai, Rokiškio dvaro sodyba, Južintų buvęs vienuolynas, 
tradicinių patiekalų ragavimas Južintuose, Gačionių dvaro sodyba, Sartų apžvalgos bokštas. 
Kitokios LATVIJOS beieškant - Jaunpils, Dobele, Pure 
(maršrutas ruošiamas) 
GAMTA ATSIVERIA VISU GROŽIU BIRŠTONE  
Apžvalginė ekskursija Birštone, apsilankome Sakraliniame muziejuje, Nemuno kilpų regioninio 
parko lankytojų centre, naujausiame ir aukščiausiame apžvalgos bokšte, Nemajūnuose 
ragaujame dzūkiškas bandas ir grožimės  medinės neogotikos perlu Nemajūnų Šv. Apaštalų 
Petro ir Pauliaus bažnyčia. 
TORUNĖ -  dar neatrastas lobis  
1 diena. Lankomės Žalgirio (Griunvaldo) mūšio lauke, apžvalginė ekskursija po Torunę,  
apsilankome Torunės meduolių ir M. Koperniko muziejuose. Nakvynė  viešbutyje.  
2 diena. Pusryčiai. Keliaujame į Kwidzyno pilį. 
BIRŽŲ krašto atradimai. 
A.Jaronytės sodybos Pabiržėje apžiūrėjimas, Biržų pilis ir Astravo dvaras, smegduobių  
apžiūrėjimas, grožėjimasis karstiniais ežerais nuo apžvalgos bokšto, levandų ūkis Mockūnų 
kaime. 
GĖLĖMIS KVEPIANTIS VILNIAUS REGIONAS 
Levandų ūkyje ragaujame aromatingų naminių levandų ledų ir mėgaujamės levandų žydėjimu, 
po to grožimės Verkių architektūros ansambliu su peizažiniu parku, VU Botanikos sode 
ieškome turtingiausios augalų kolekcijos Lietuvoje, susipažįstame su poetu Vladislovu 
Sirokomle muziejuje. 
Rožių žydėjimo metas RUNDALĖJE. 
Lankome Rundalės rūmus ir parką, Bauskės pilį  ir Mežotnės dvarą. 
VENTSPILIO  gėlių žiedų fiesta ir Kolkos rago kraštovaizdžiai!!! 
Lankome Ventspilį ir grožimės gėlių kilimais, unikalios Parventos bibliotekos lankymas, 
vykstame į Kolkos ragą. 
TARTU. 
(Maršrutas ruošiamas) 
Zarasuose - svetingame miškų ir ežerų bei sakralinių vietų krašte! 
Zarasų miestas ir panorama nuo apžvalgos rato, Gražutės regioninis lankytojų centras ir jūrų 
muziejaus ekspozicija, Salako bažnyčia, Stelmužės ąžuolas ir bažnyčia, Šlyninkos malūnas ir 
blynų ragavimas. 
Interaktyviai po KLAIPĖDĄ. 
(Maršrutas ruošiamas) 
KROKUVA – karalių ir didikų miestas. Veličkos druskų kasyklos. Čenstochova. Jasna 
Gora vienuolynas. 
1 diena. Krokuvos senamiestis, Vavelio katedra, Veličkos druskų kasyklos, nakvynė viešbutyje. 
2 diena. Pusryčiai, Čenstochovos vienuolyno lankymas. 
Nuo Smetonos dvaro iki kanapių ūkio 
Lankomės Antano Smetonos dvare, Užugirio amatų centre kepame šakotį ir skanaujame 
aukštaitišką kugelį, apžvalginė ekskursija Ukmergėje, apsilankome Siesikų dvare – pilyje, 
apžiūrime „blaivių“ Zinkevičių Kanapių ūkį. 
Vokiškas Gdanskas ir lietuviškas Malborkas, plaukiojimas Elblongo kanalu 
1 diena. Gdansko miestas ir plaukiojimas Elblongo kanalu. Nakvynė viešbutyje. 



2 diena. Malborko pilies lankymas. 
Kai grybais lietus lis Varėnoje ir kitokios dzūkijos krašto įdomybės  
Pokalbis totorių mečetėje Raižiuose, apsilankymas šaltalankių ūkyje „Gintarinė uoga“, 
linksminamės Grybų šventėje Varėnoje, lankomės kaimo turizmo sodyboje „Grikucis“ ir 
ragaujame grikinius patiekalus, grožimės japonišku Ryto rasos sodu ir Nemuno vingiu  
Balbieriškio atodangoje. 
Skanaudami Suvalkiją ieškokime Paryžiaus, Londono ir Niujorko pėdsakų 
Apžvalginė ekskursija Marijampolėje, apsilankymas Marijampolės cukraus fabriko muziejuje,  
stabtelėjimas prie per karą subombarduotos Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios 
griuvėsių, pažintis su tautos atgimimo patriarchu Jonu Basanavičiumi jo gimtinėje 
Ožkabaliuose, pasivaikščiojimas Paežerių dvare,  sustojimas Griškabūdžio Kristaus 
atsimainymo bažnyčioje, Gelgaudiškio dvaro vaišės. 
Prasminga ir smagi diena LENKIJOJE. 
Vygrių vienuolynas, Augustavas ir plaukiojimas kanalu, Seinai. 
Pažinkime Baltarusiją. Vienos dienos išvyka į GARDINĄ! 
Ekskursija po Gardino miestą, miesto muziejaus, pilies teritorijos lankymas, tradicinių 
baltarusiškų patiekalų ragavimas, laisvas laikas. 
Lenkijos širdis – VARŠUVA. 
1 diena. Ekskursija po Varšuvos senamiestį, laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje. 
2 diena. Pusryčiai. Koperniko muziejaus lankymas. 
Turas po LIEPOJĄ ir vandens pramogos. 
Liepojos senamiestis, Dzintars Liels arena, vandens pramogos Liepojos vandens pramokų 
parke. Laisvas laikas. 
Šviesų festivalis Rygoje. 
Rygos senamiestis, madų muziejus, Laimos šokolado muziejus, Jugendo miestas, šviesų šventė 
mieste. 
Vandens pramogos DRUSKININKUOSE. 
Merkinės piramidė, edukacija su druska, vandens pramogos. Laisvas laikas. 
Telšiai  ir Pakruojo dvaras. 
Lankome Telšius ir katedrą, bei mėgaujamės laiku Pakruojo dvare. Edukacija dvare. 
Kalėdinis savaitgalis VILNIUJE -  senamiestyje ir operos baleto teatre. 
Ekskursija po senamiestį, valdovų rūmai, spektaklis operos ir baleto teatre (bus patikslintas 
pavadinimas). 
Kalėdų eglučių istorija Rygoje. 
Rygos senamiestis, automobilių muziejus, Jugendo muziejus, kalėdinių mugių šurmulys. 
 


