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Licencija Nr. 004935 

 

   
Rundalė Bauskės pilis Biržai 

 

Ekskursinė programa: 2018 06 30 d. 

1 diena Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kirtę valstybės sieną vykstame į Rundalę, 

garsėjančią B.F.Rastrelio šedevru - Rundalės rūmais ir parku. Šių rūmų 

ansamblis dar vadinamas mažuoju Versaliu - žymiausiu baroko ir rokoko 

stiliaus pastatų ansambliu Latvijoje. Ansamblį sudaro centriniai rūmai, vidinis 

kiemas, arklidės, ūkinis kiemas, kanalo supamas parkas ir atokiau esantis 

medžioklei skirtas parkas. Visa teritorija užima net 72 ha. Rundalės rūmuose 

įsikūrusiame istorijos muziejuje išgirsime istorinius faktus ir romantiškas 

istorijas apie Kuršo kunigaikščio E. J. Birono valdymo metus, grafų Zubovų 

gyvenimo peripetijas Rundalės rūmuose. Vykstame į Bauskę. Sustojame prie 

Bauskės pilies. Tai pirmasis istorinis architektūrinis kaimyninės Latvijos 

paminklas, pradėtas statyti dar XV a. kaip Livonijos ordino gynybinis 

įtvirtinimas. Storos akmens sienos, gynybinės angos ir aukšti bokštai - viskas 

atrodo masyvu, didinga, grėsminga! Įvažiavę į Lietuvą, atvykstame į Biržus. 

Ekskursija po miestą: Šv. Jono Krikštytojo ir Ev. reformatų  bažnyčios, grafų 

Tiškevičių rūmai, ilgiausias Lietuvoje 525 metrų  pėsčiųjų tiltas per Širvėnos 

ežerą. Apsilankysime Biržų krašto muziejuje „SĖLA", įsikūrusiame 

kunigaikščių Radvilų statytoje XVII a. pilyje ir pramogausime, dalyvausime, 

degustacinėje programoje "Žaldoko alus". Pakeliui aplankysime Biržų 

regioninio parko karstines įgriovas (garsioji „Karvės ola“ ir kt.). Vakare 

grįžtame į Vilnių. 

Kaina asmeniui: 29 € (kai vyksta ne mažiau nei 30 asmenų) 

Paslaugos: kelionės dokumentų sutvarkymas, kelionė patogiu autobusu, gidas – vadovas. 

Mokami 

objektai: 

Bilietų kaina į mokamus ekskursinius bei pramoginius objektus į kelionės kainą 

neįskaičiuota. Ekskursinei programai rekomenduojama turėti apie 20 € asmeniui 

(prieš kelionę patikslinama).  

Papildoma 

informacija: 

Būtini dokumentai: LR piliečio pasas arba asmens identifikavimo kortelė.  

Vykstant į užsienį rekomenduojama apsidrausti Medicininių išlaidų draudimu.  

Koordinatorius:  Donatas Balčiauskas - tel. 8 698 76500;  el.p. donatas.balciauskas@gmail.com 

Registracija:        Vitalija Sakalauskienė - tel. 8 646 20731;  el.p. vitalija.sakalauskiene@gmail.com 

                              Ekskursijos dalyviai registruojami iki birželio 15 dienos.  Kelionės mokestį   

06.19, 06.20 d.  nuo 12.00 val. iki 14.00 val. Karininkų ramovės fojė priima  V. Sakalauskienė. 

Rundalė – Bauskė – Biržai  
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