
 
 

Data: 2020.08.22 – 08.23 

Kaina: 76 Eur/asm. 

 

 

Maršrutas: Pasvalys – Vilkija – Seredžius – Veliuona – Raudonė – Panemunė – 

Sudargo piliakalnių kompleksas – Smalininkai – Tauragė – Vilkyškiai - Mociškių 

palivarkas – Karpynė – Lyduvėnų tiltas – Šiluva – Tytuvėnų vienuolynas – Pasvalys. 

 

1 DIENA 

Išvažiuojate iš Pasvalio. Važiuojate į labai gražų miestelį Vilkiją. Tai savitas kalvų miestas įsikūręs  80 - 

90 m. virš jūros lygio. Miestelis garsus savo architektūra, kuri pradėjo formuotis dar XVI amžiuje.  

Lankomi objektai: Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia (lankoma pagal laiką), apžvalgos aikštelė, ant kalno prie 

bažnyčios,  A. ir J. Juškų muziejus, kur eksponuojama Vilkijos krašto žmonių buitis. Muziejus įsikūręs 

seniausiame  pastate – Vilkijos klebonijoje. Vėliau vykstate į Seredžių. Čia yra išlikęs XIII a. piliakalnis, 

dar vadinamas Palemono  kalnu. Grožėdamiesi kraštovaizdžiu, stabtelėsite vienoje seniausių Lietuvos 

gyvenviečių - Veliuonoje. Pasak istorinių šaltinių, Veliuonoje lankėsi, kovojo ir mirė Lietuvos 

kunigaikštis Gediminas. 

             



 
                                       

Toliau vykstate į Raudonę, kuri garsi savo pilimi. Pageidaujantiems pasiūlysime užlipti į pilies bokštą, iš 

kurio atsiveria nepaprastai graži apylinkių panorama, o greta – puikus senas parkas. Tęsiate kelionę ir 

sustojate Panemunėje. Šią gyvenvietę puošia Panemunės pilis, dar vadinama Vytėnų arba Gelgaudų 

pilimi. Manoma, kad Panemunės pilies teritorijoje galėjo būti didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytenio 

dvaras, čia šis garsus Lietuvos valdovas ir palaidotas. Pačiame Šakių rajono pakraštyje atsiveria penkių 

Sudargo piliakalnių kompleksas, menantis čia vykusias lietuvių kovas su kryžiuočiais. Šis paminklas po 

Kernavės piliakalnių laikomas svarbiausiu istorine, archeologine ir kultūrine prasme. Niekur Lietuvoje 

nepamatysite tokios panoramos, kaip čia! Po nuostabių vaizdų vykstate į Smalininkus.  O čia 

nukeliausite 100 metų atgal! Jūsų lauks susitikimai su pasienio tarnyba, mokytoju Ansu, frau Marta, 

Smalininkų burmistro žmona prancūzaite madmuazele le Kler ir kitais personažais. Vaikams 

pasiūlysime pasigaminti lėlių, o visiems – paskanauti šišioniškių valgių. Jūsų kelionė tęsis Viešvilėje, 

kur paskęsite žalioje miškų ramybės oazėje… Po teatralizuotos ekskursijos vyksite į nakvynės vietą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DIENA 

Dieną pradėsite nuo pusryčių. Po jų apsižvalgysite Tauragėje. Aplankysite Tauragės pilį. Visas 

architektūrinis pilies ansamblis turi romantinių renesansinės pilies stiliaus bruožų. Tai pat turėsite 

progą pamatyti Tauragės Martyno Mažvydo Evangelikų Liuteronų Bažnyčią. Po to vyksite į Vilkyškius. 

Miestelis Pagėgių savivaldybėje. Urbanistikos paminklas, miestelyje išlikusi senoji urbanistinė 

struktūra (gatvių tinklas, aikštės išplanavimas). Lankysitės Rambyno regioniniame parke. Vienas iš  



 
 

mažiausių Lietuvoje, įkurtas 1992 m. Nemuno žemupio kraštovaizdžio, gamtinės ekosistemos bei 

Mažosios Lietuvos kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, racionaliam naudojimui ir tvarkymui. 

Parkas apima pietinę Vilkyškių kalvagūbrio, priklausančio Lietuvos teritorijai, dalį ir Nemuno slėnio 

pievas ties Ragainės vingiu. Vilkyškių kalvagūbriu vadinama 6-8 km. pločio, 15 km. ilgio kalvų virtinė, 

užsibaigianti Rambyno kalnu ir daug kitokių įdomybių. Po apžvalginės ekskursijos vyksite į Mociškių 

palivarką. Kaimo turizmo ir laisvalaikio sodyboje „Mociškių palivarkas“ turėsite edukacinę programą, 

puikiai praleisite laiką, sužinosite apie tradicinį lietuvininkų maistą, jo gaminimo ypatumus, skirtumus 

ir panašumus su žemaičių ir lietuvių patiekalais bei sočiai pavalgysite. Po skanių pramogų važiuosite 

aplankyti dar vienos kaimo turizmo sodybos „Karpynės“, šiek tiek pasivaikščiosite, galėsite atsigerti 

kavos ar kažko gaivaus. Pakeliui, kas dar nematėte, o jei ir matėte, aplankysite ilgiausią (599m) ir 

aukščiausią (42m) Lietuvos tiltą, esantį prie Lyduvėnų (Raseinių rajonas). Tiltas pastatytas  Radviliškio 

– Pagėgių geležinkelio ruože. Lyduvėnų tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį. Šis geležinkelio tiltas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2008 m. vasario 13 d. paskelbtas Kultūros paminklu. Tilto 

statybos ir gyvavimo istorija tiesiogiai siejasi su lyduvėniškių gyvenimu, darbu bei šventėmis. 

 

 

 

Bent kiek religingiems arba tiesiog neabejingiems šventoms vietoms, kurios traukia tūkstančius 

turistų ir piligrimų, Šiluva (19 km nuo Raseinių miesto) – tai ta vieta, kur reikia apsilankyti. Pasakojama, 

kad XVII amžiuje Šiluvoje ant didžiulio akmens apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija. Dabar šis 

akmuo su įdubimu, primenančiu pėdos įspaudą, stūkso iš toli matomoje baltoje, aštuonkampėje, 44 

metrų aukščio Apsireiškimo koplyčioje. Aplankysite šį miestą ir po to važiuosite į paskutinį mūsų 

savaitgalio vietą – Tytuvėnų vienuolyną. Ši vieta įkurta XVII a. pradžioje. Vienas žymiausių baroko 

paminklų Lietuvoje. Į architektūrinį ansamblį taip pat įeina Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia,  



 
 

šventorius su Kristaus laiptų koplyčia, dviaukščio vienuolyno mūrai ir ansambliui priklausantys ūkinės 

paskirties pastatai. Vienuolyno gyvenamasis namas baigtas statyti apie 1633 m. Pasagos formos, 

pietine siena jungiasi su bažnyčia. Tarp pastatų yra vidinis kiemelis, kuriame vyksta literatūros ir 

muzikos vakarai. Po apsilankymo čia vyksite namų link. Vakare grįžimas į Pasvalį. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: 

❖ kelionė patogiu, turistiniu autobusu;  

❖ nakvynė su pusryčiais; 

❖ kelionės vadovo paslaugos; 

❖ ekskursinė programa;  

❖ kelionės dokumentų sutvarkymas. 

Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA: 

❖ bilietai į mokamus objektus (iki 25 Eur.); 

❖ asmeninės išlaidos; 

❖ kelionės draudimas. 

 


