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"Didieji Azijos žibintai" ir kitos pramogos Pakruojo dvare
Dienos kelionė
Joniškėlis - Joniškis - Pakruojis

Didžiausias Lietuvoje Pakruojo dvaras šią žiemą vėl virsta amžių tradicijomis alsuojančia šviesos ir Kalėdų karalyste!
Čia sužimba antgamtinio dydžio šilko žibintai, skleidžiasi tūkstantmečių Rytų išmintis bei virtuvės skoniai, atgimsta
legendiniai siaubūnai ir dievybės. Atraskite XIX a. pab. dvaro gyvenimo akimirkas, patirtis ir pramogas! Leisitės į
kerinčią kelionę laiku - grįšite šimtą metų atgal ir pasinersime į tikrą dvaro gyvenimą. Čia kiekvienas ponas, dama,
mažasis ponaitis ar panelytė taps tikru XIX a. dvaro gyventoju: prieš akis iškils dvaro ūkio darbai, kumečių ir dvaro
Barono šeimos kasdienybė, įtraukdama kiekvieną tai patirti. Lauks teatralizuotos pažintys su dvariškiais, kvapų
pasaulio atradimai Žako parfumerinėje, bitininkės medumi kvepiančios dirbtuvėlės, apsilankymas vilnos manufaktūroje
pas vėlėją, molio paslapčių atskleidimas pas keramikę. Šnekusis Žaldokas su Pačia iš ką tik atkištų statinių kvies
ragauti amžių tradicijas išlaikiusio dvaro apynių gėrimo, gaminamo pagal paslaptyje saugomą receptą. Drąsiausi turės
galimybę pasiduoti pagundai būti tamsiųjų susitikimų Bausmių rūsyje dalimi. Dvaro teritorijoje pilna linksmybių tiek
mažiems, tiek dideliems ;). Atrakcionai, įspūdingos kalėdinės instaliacijos, norų eglė ir šventiniai personažai, "Drakonų
šeimynėlės" konkursas ir šviečiančios staigmenos, dvaro ūkis. Pakeliui užsuksime į Joniškėlio mietelį. Vėlyvieji
pietūs Joniškyje, kur gaminamų net 20 rūšių virtienių paragauti užsuka ne vienas pro šalį keliaujantis piligrimas,
užsuksime ir mes ;). Pakruojo medinė sinagoga – svarbus ir vertingas žydų ir visos Lietuvos architektūros ir kultūros
paveldo objektas – po renovacijos buvo atvertas visuomenei. Tai seniausia išlikusi Lietuvoje medinė žydų sinagoga, ji
išsiskyrė originalios kompozicijos buvusia skliautų tapyba. Iki Antrojo pasaulinio karo daugelyje Lietuvos miestų ir
miestelių stovėjusios medinės sinagogos sunaikintos karo arba pokario metais, todėl Pakruojis gali didžiuotis išsaugojęs
svarbų medinį žydų sakralinės architektūros pavyzdį savo mieste.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
Turistinės klasės autobusas

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
Lankomi objektai:

Kelionės vadovas
Kelionės maršrutas ir organizavimas

Ekskursija Joniškėlyje su vietiniu gidu 3€/asm.;
Vėlyvieji pietūs Joniškyje - nuo 5€/asm.
Pakruojo sinagoga - suaugusiems 2€/asm.,
moksleiviams, studentams, senjorams,
neįgaliesiems 1€/asm.;
Pakruojo dvaro žibintų festivalis suaugusiems 18€/asm., vaikams nuo 5 m.,
moksleiviams, studentams, senjorams,
neįgaliesiems 14€/asm.

Svarbi kelionės informacija!
BŪTINA! išankstinė registracija tel. +370 650 12607
Kelionė vyksta susirinkus ne mažiau 20 asm. grupei!
Atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kelionių organizatorius gali keisti suplanuotą kelionės programą ir objektų
lankymo eiliškumą.
Muziejuose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
Lankomų objektų kainos gali keistis!

Papildomas aprašymas
Papildoma informacija ir registracija: tel. +370 5 2724805, +370 650 12607, el. paštas: info@kiveda.lt

Įspėjame: Kelionės kaina priklauso nuo Jūsų išvykimo vietos ir datos.

