KALĖDINIS MIESTELIS KIRKILŲ PRAMOGŲ PARKE
Ryte išvykstame į smagią kelionę, kurios tikslas - apsilankyti Kalėdiniame
miestelyje, susitikti su Kalėdų Seneliu, apkabinti Snieguolę, pašokti su nykštukais
ir šypsena sušildyti Grinčą, kad kartu su mum pajustų Kalėdų dvasią.
Keliaudami stabtelime Medikonių alpakų ūkyje* pasigėrėti šiais švelniavilniais kupranugarių šeimos atstovais ir
sužinoti kai ką naujo apie šiuos nuostabius gyvūnus. Ekskursijų metu sužinosite, iš kur kilo ir kaip į Lietuvą atkeliavo
pirmosios alpakos, kuo ypatingi šie gyvūnai, kuo jie minta ir kaip tarpusavyje bendrauja. Taip pat galėsite tiesiogiai
pabendrauti su šiais mielais gyvūnais, juos paliesti, paglostyti, pamatinti iš rankos šeimininkų paruoštais specialiai
gyvūnams pritaikytais saugiais pašarais. Turėsite galimybę pavedžioti alpakas su pavadėliu bei pasidaryti sau keletą
įspūdingų nuotraukų.

Atvykstame į Biržus – unikalų kraštą, kuriame žemės paviršius aktyviai formuojasi nuolat keisdamas kraštovaizdį.
Susidaro paslaptingos smegduobės: vienos – sausos (garsusis gamtos paveldo objektas „Karvės ola“, kurią šios
kelionės metu, jei oro sąlygos leis, apžiūrėsime), kitos – virtusios ežerėliais, su plika akimi matomomis sieros
bakterijomis (Kirkilų ežerėliai). Biržų regioninio parko Lankytojų centre apžiūrėsime muziejausekspoziciją*
„Prasmengančios žemės kraštas“. Ekspozicija labai gyva ir intriguojanti. Užėję į centrą pasijusite lyg patekę į pačią
smegduobę. Interaktyvūs stendai – žaidimai, stendas - smėlio laikrodis imituoja smegduobės griūtį, kiti stendai
vaizduoja smegduobes prieš griūtį ir po griūties. Visa tai lankytojams padės suprasti apie vykstančius gamtos reiškinius
Biržų krašte.
Pažintį su Biržais tęsime bežingsniuodami Širvėnos ežero link. Tai seniausias Lietuvoje dirbtinis ežeras, suformuotas
1575 m. Ežero puošmena – 525 m ilgio pėsčiųjų tiltas. Stabtelime prie tilto. Jei oras nėra labai šaltas, keliaujame iki
kitoje ežero pusėje įsikūrusio grafų Tiškevičių dvaro, vadinamo Astravo dvaru. Pasivaikštome gražiai sutvarkyta ir
kalėdiškai papuošta pakrante.

Vykstame prie Kirkilų karstinių ežerėlių. Virš jų iškyla įspūdingas apžvalgos bokštas, kurio forma primena kanoją
arba grimztančią valtį. Bokšto aukštis – beveik 32 metrai. Užlipus į apžvalgos aikštelę atsiveria nuostabūs vaizdai – 30
vandens pilnų smegduobių, vadinamų Kirkilų draustinio ežerėliais, kurių skersmuo – apie 35 m ir daugiau. Kartais,
esant tam tikroms sąlygoms, vasaros metu jie nusidažo įvairiomis spalvomis, o žiemą vaizdas ne mažiau kerintis –
atrodo, kad tamsių eglių ir apšarmojusių medžių apsupti ežerėliai tiesiog snaudžia.

Kelionės pabaigai – smagus apsilankymas Kirkilų pramogų parke. Šiandien jis virto Kalėdiniu miesteliu – originaliai
papuoštu, spalvingu, švytinčiu, meduoliais ir cinamonais kvepiančiu.
Čia jūsų lauks įspūdingos ledo skulptūros, Kalėdų senelis iš Laplandijos su tikrų tikriausiais elniais, Snieguolė, nykštukai
ir net pats Grinčas, kuris bandys pavogti Kalėdas. Bus įrengta prakartėlė, šurmuliuos Kalėdinė mugė su riestainiais ir
karštaisiais gėrimais, galėsite užkąsti ir net atrasti paskutinės minutės dovanų artimiesiems.
Nusikelkime į tikrą žiemos pasaką. Pasitikime Šv. Kalėdas kartu!

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

(*)- Mokami objektai. Turistas moka pats:

Kelionės vadovo - gido paslaugos.

Apsilankymas alpakų ūkyje – 4 Eur

Kelių mokesčiai.
Kuro mokestis.
Kelionės organizavimas.

suaugusiam, 3 Eur vaikams.
Ekspozicija „Prasmengančios žemės kraštas“
– 2 Eur suaugusiam, 1 Eur vaikams,
studentams, senjorams.
Kalėdinis miestelis Kirkilų pramogų parke – 9
Eur suaugusiam, 4,5 Eur vaikams iki 6 m.

Papildomas aprašymas
Vairuotojų darbo - poilsio režimą nustato ES reglamentas.
Objektų lankymo tvarka ir kainos gali nežymiai kisti.
Išvykimas iš Kauno ir Vilniaus.

Svarbi informacija:
Į kelionę rekomenduojame vykti tik pilnai vakcinuotiems ar persigusiems asmenims.

