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Aukštaitijos dvarų TRIO
Dienos kelionė
Šios dienos išvykoje ne tik paganysime akis Aukštaitijoje ,bet matysime tris skirtingus dvarus. Ekskursiją pradėsime
aplankydami vieną iš įdomiausių, Aukštaitijoje – Ilzenbergo dvarą. Prikeltas naujam gyvenimui dvaras turtingas savo
istorija. Jo išskirtinumas – biodinaminis ūkis. Ekskursijos su dvaro gidu metu pavartysime dvaro istorijos knygą ,
susipažinsime su krašto legendomis, pasivaikščiosime po dvarą ir parką, ir legendomis apipintą Meilės tiltą. Grupei
pageidaujant po ekskursijos degustuosime dvaro ūkio produktus: duoną, kepenų paštetą, sūrius, jogurtą su žolelių
arbata. Toliau kelias vingiuos į Rokiškio dvarą. Aplankysime dvaro rūmuose įsikūrusį krašto muziejų: pasigėrėsime
eksponatais, išgirsime romantiškas dvaro gyvenimo detales , pasivaikščiosime po centrinę miesto aikštę. Kelionės
pabaigai važiuojame į Burbiškio dvarą, kuris įsikūręs netoli Rubikių ežero, Anykščių regioniniame parke.
Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį patraukia stilingi rūmai - neoklasicizmo epochos perlas,
užburiantis subtilumu ir elegancija. Grakščiai prigludęs parkas, kuriame išlikę daugiau kaip 30 rūšių medžių bei krūmų,
įsilieja į kraštovaizdžio peizažą lyg išpuoselėta ramybės oazė. Dvaro gidas papasakos ne tik dvaro istoriją, bet ir
atskleis daug įdomių dvaro detalių.

Kelionės metu numatyti pietūs.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė patogiu autobusu;

Rokiškio

Gido - kelionė vadovo paslaugos;

5€/asm.;

Apžvalginės ekskursijos.

dvaras:
senjorams,

suaugusiems
moksleiviams

-

2,50€/asm.; gido paslaugos - 15€/grupei
Burbiškio dvaras: 5 €asm.; gido paslaugos 25€/grupei
Ilzenbergo dvaras: 14 €/asm.

Svarbi kelionės informacija!
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
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
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.

