Jie – Lietuvos kūrėjai. Eskursija, skirta valstybės 100-mečiui

Vilnius – Užulėnis – Bistrampolis – Pasvalys- Biržai – Nemunėlio Radviliškis – Biržai – Vilnius (trukmė – apie 9 val., 550 km)

2018 m. gegužės 26 d. Išvykstama 8 val. nuo Spaudos rūmų, Vilniuje
Tai maršrutas, skirtas norintiems labiau pažinti Lietuvą - pamatyti jos istorinius, kultūrinius, gamtos lobius, prisiminti
valstybę kūrusių asmenybių biografijas, prisiliesti prie jų gimtųjų šaknų bei iš paukščio skrydžio gėrėtis gamtos sukurtais
stebuklais

Užulėnis. A.Smetonos statyta mokykla

Bistrampolis. Knygnešių koplyčia

Biržų kraštas. Kirkilų apžvalgos bokštas

 Apsilankysime Užulėnyje, Prezidento Antano Smetonos gimtajame kaime, jo statytoje mokykloje. Žinoma,
neaplenksime ir A.Smetonos dvaro.
 Pabuvosime Bistrampolio dvare ir dailininko Antano Kmieliausko ištapytoje Knygnešių koplyčioje. Čia saugomas
kryžius, prie kurio mirė Jurgis Bielinis – Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.
 Biržuose nusilenksime 1917 m. Lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvio, Biržų atstovo, kunigo Kazimiero
Rimkevičiaus, vieno iš iniciatorių 1908 m. atidarant Biržuose aukštesniąją pradžios mokyklą, o 1917 m. -„Saulės“
gimnaziją, atminimui. Apsilankysime Biržų krašto muziejuje „Sėla“.
 Pasivaikščiosime po Biržų pilį - bastioninio tipo tvirtovę, vienintelę tokią Lietuvoje.
 Nemunėlio Radviliškyje, šiauriausiame Lietuvos miestelyje, pagerbsime du 1917 m. Lietuvių konferencijos Vilniuje
organizacinio komiteto narius ir delegatus - brolius Jokūbą ir Adomą Šernus. Čia sužinosime įdomių Jokūbo Šerno,
Vasario 16-osios Akto signataro, asmeninio gyvenimo faktų. Pavyzdžiui, tai, kas jį sieja su tikrų tikriausiu...Holivudu.
 Neaplenksime ir Nemunėlio Radviliškio Santakos, kur susilieja dvi upės - Nemunėlis ir sraunioji Apaščia;
apžiūrėsime evangelikų reformatų ir katalikų bažnyčias.
 Iš paukščio skrydžio (Kirkilų apžvalgos bokšto) gėrėsimės karstiniais ežerėliais – unikaliu Biržų kraštovaizdžio
elementu, vieninteliu tokiu ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.
Maršruto autorės – gidės Aurelija Arlauskienė, Viktorija Liauškaitė (sukurtas 2018 m.)
Kelionės kaina: 37 EUR asmeniui (senjorams, neįgaliesiems,moksleiviams – 30 EUR)
(Į kainą įskaičiuota: bilietai ir ekskursijos su vietos gidais SMETONOS DVARE, SMETONOS MOKYKLOJE,
BISTRAMPOLIO DVARE, BIRŽŲ PILYJE, taip pat pietūs BIRŽŲ PILYJE (sultinys ir du kibinai), AUTOBUSO NUOMA,
GIDO-KELIONĖS VADOVO PASLAUGOS.

SVARBI PASTABA. Jei apsisprendėte vykti šiuo maršrutu, prašome susimokėti iki gegužės 15 d. Vietos autobuse skirstomos
pagal sumokėjimo datą (kuo anksčiau, tuo arčiau autobuso priekio) PRIEŠ PERVESDAMI PINIGUS, BŪTINAI
PASKAMBINKITE
 Jei mokėsite grynaisiais, susisiekite su Viktorija tel. 8615 54994 viktorija_lee@yahoo.com
 Jei pavedimu - į Aurelijos Arlauskienės Sąsk. Nr. LT95 7044 0600 0518 2359 SEB bankas. Mokėjimo nurodyme pažymėti
– Už 2018-05-26 ekskursiją. Pavedimo kopiją atsiųsti Aurelijai paulavosrespublika@gmail.com tel. 868716508.
Turite klausimų? Skambinkite jau dabar 868716508

