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Tulpių šventė Burbiškio dvare
Dienos kelionė
Lankysime Pašilių stumbryną, kuriame ganosi stambiausi Europos laukiniai gyvūnai – vadinami lietuviškais
stumbrais. Tai unikali galimybė gėrėtis stumbrais iš arti, stebėti kaip jie maitinasi, braižo savo didžiules nugaras į
medžių kamienus, ilsisi saulės atokaitoje. Užsuksime į Krekenavos regioninį parką, kur susipažinsime su regioninio
parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis. Apžiūrėsime ekspoziciją, kurios pagrindinė tema – „Nevėžio upės
senvagių įvairovė“. Užlipsime į apžvalgos bokštą pasigrožėti atsiveriančia Krekenavos miestelio, jo apylinkių,
Nevėžio slėnio su senvagėmis panorama. Toliau vyksime į Naujamiestį, kur mūsų lauks degustacinė programa:
"Lietuviškas skonis su smalsumo pagardais ir emocijos padažu". Tai kulinarinė kelionė po Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istoriją, skanaujant tai, ką valgė ir gėrė Lietuvos valdovai, bajorai, miestiečiai ir valstiečiai. Kaip
formavosi nacionalinė virtuvė ir kokius patiekalus turėtume laikyti nacionaliniais. Vyksime į kasmetinę Tulpių šventę
Burbiškio dvare, kur pasigrožėsime spalvinga tulpių jūra, kur žydi daugiau kaip 400 rūšių žiedų. Burbiškio dvaras žavi
įspūdingais tvenkiniais su salomis, sujungtomis 12 tiltų, didingais parko vartais. Parke gausu skulptūrų bei paminklų.
Šiame parke kunigaikščio Vytauto paminklas yra seniausias paminklas Vytautui Lietuvoje.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Patogus autobusas;

Degustacinė programa: "Lietuviškas skonis su

gidas – kelionės vadovas kelionės metu;

smalsumo pagardais ir emocijos padažu":

apžvalginės ekskursijos.

18 €/asm.;
Burbiškių dvaro bilietas: suaugusiems,
senjorams 10 €/asm., moksleiviams 5 €/asm.;
Pašilių stumbrynas: 1,20 €/asm, gido
paslauga 3€/grupei;
Krekenavos regioninis parkas: 1€/asm.

Svarbi kelionės informacija!
Atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kelionių organizatorius gali keisti suplanuotą kelionės programą ir objektų
lankymo eiliškumą.
Muziejuose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.
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.

