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Darbo laikas:
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Žemaitijos keliais: nuo Romos iki Versalio
1 diena
Šioje kelionėje Jūsų laukia ne tik gražūs žaliuojančių medžių vaizdai ir pievų spalvos , bet ir pačios įdomiausios ,
unikaliausios Žemaitijos vietos.Kaip ir dera, pažintį su Žemaitija pradėsime nuo Žemaitijos sostinės Telšių. Gražia
žemaitiška kalba gidas papasakos , kodėl Telšiai – antroji Roma, kodėl miestą ne tik saugo, bet ir džiugina net 47
meškos, parodis unikalius architektūros šedevrus. Pabuvosite Lietuvos Romoje, Žemaičių sieną paliesite, garsiąją Kinų
sieną prisiminsite. Ekskursijos metu turėsite progos atverti Šv. Antano Paduviečio katedros unikalias, vienas gražiausių
Lietuvoje duris, paklausyti skambančių karilionų, papietauti. Toliau kelias vingiuos į vietą, kurioje puoselėti juodžiausi
TSRS planai–nušluoti Vakarų Europą ir taip įrodyti socializmo persvarą prieš kapitalizmą. Šaltojo karo muziejus, ko
gero vienintelis toks Europoje. Pakilę iš muziejaus šachtų važiuosime obuoliauti unikaliame Litvakų atminimo sode,
apkabinti Platelių ąžuolo, gal dar spėsime į vienintelį Lietuvoje Užgavėnių muziejų arba pakilti į Platelių ežero
apžvalgos aikštelę. Vakarą leisime sodyboje ant ežero kranto. Turėsime progos ne tik paragauti , bet ir „prisikirsti“
žemaitiškų patiekalų.

2 diena
Kitą dieną po pusryčių skubėsime į Lietuvos Versalį Plungėje. Čia, kaip ir tikrąjame Versalyje, vyko puotos, mezgėsi
meilės intrygos, skambėjo muzika. Dvaro rūmus supo Oginskių išpuoselėtas parkas. Apie tai jums pasakos ir rodis
vietinis rūmų žinovas Kita Oginskių giminės išpuoselėta vieta –Rietavas. Miestelio istorija unikali, turi visai Lietuvai
svarbių ir įdomių faktų. Rietavas stebina išlikusiais, restauruotais ir naujais paminklais, „Oginskių freska“, baltąja
gulbe vadinama bažnyčia. Kelionės pabaigai keliaujame į Lopaičių piliakalnį, kur stebuklingas vanduo teka,
vaisingumo akmenys stūkso, norai išsipildo. Pasivaikščiosime, bendro visiems noro paprašysime -gal ir ta Corona
greičiau pasitrauks. J

Prisiminę žemaitišką dainą “... Petruonelė, liek liek, Tava vākā riek riek, Šaukštā bliūda namazguotė, Puo stalelio
sokavuotė....´ skubėsime link namų.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Turistinės klasės autobusas

Lankomų objektų bilietai, vietinių gidų paslaugos,

Kelionės vadovo paslaugos

pietūs, vakarienė.

Nakvynė su pusryčiais
Kelionės programa ir organizavimas

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.
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus.
Lankomų objektų kainos gali keistis!

Papildomas aprašymas
tel. +370 (650) 12607 arba el.paštu: info@kiveda.lt

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

