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TRUMPAS EKSKURSIJOS APRAŠYMAS „VILNIAUS LEGENDOS IR PASLAPTYS“ 

 

 
 
Ekskursijos metu: 
aplankysime nuostabią Šv. Petro ir Povilo bažnyčią,  pastatyta meilės deivės Mildos garbinimo vietoje.  
Toliau ekskursiją tęsime link Subačiaus apžvalgos aikštelės. Ant mažojo  Užupio tiltelio pastebėsite įvairiausių spynų, 
kurios buvo paliktos įsimylėjėlių, o taip pat turėsite galimybę mesti monetą Undinėlei, kurios ilgesingas  ir kupinas 
nostalgijos žvilgsnis prašys Jūsų pasilikti šioje senamiesčio dalyje.  
 

Pasivaikščiosime siauromis senamiesčio gatvelėmis, pakeliui prisiminsime lietuvių pagonišką dievybę Ragutį ir išgirsime 
legendą apie poeto A. Puškino prosenelį.  
 
Nuo Rotušės, pasinersime į žydiškąją miesto dalį (Stiklių gatvė). Prieš kompozitoriaus M.K. Oginskio rūmus prisiminsime 
pikantiškas istorijas iš jo biografijos, o netoli universiteto pakalbėsime apie raganių Tvardovskį.  
 

Taip pat pamatysime prezidento rūmus, kuriuose XIX a. Napoleonas ir Kutuzovas rengė pokylius. Toliau, Katedros aikštėje 
sugalvosime norą ir keliausime prie Lietuvos Valdovų rūmų, pastatytų ties Gedimino kalno papėde, kur pagal legendą 
klaidžioja karaliaus Žygimanto dvasia, gedinti jo mylimosios, karalienės Barboros Radvilaitės. 
 

Ekskursijos metu, jus ne tik išgirsite daug pasakojimų, bet ir paragausite, daugelio istorijų "priežasties"- lietuviškos 
trauktinės. 
Net jeigu jau teko lankytis Vilniuje su mumis šį miestą pažinsite iš naujo!  
Po ekskursijos siūlome pratęsti mūsų pažintį su Vilniumi viename iš senamiesčio restoranų, kur galima paragauti lietuviškų 
tradicinių patiekalų ir gėrimų. 
 
 

LIETUVIŠKO ALAUS DEGUSTACIJA 
 

 
 

Įvairių rūšių lietuviško alaus ir tradicinių užkandžių tinkančių prie alaus degustacija viename iš Vilniaus senamiesčio 
restoranų.  
 
Degustacijos rinkinį sudaro:  7 alaus rūšys ( ~ 100 ml kiekvienos rūšies). Ragavimų metu kiekvienas svečias pabandys apie 
0,7 l alaus iš skirtingų Lietuvos regionų. Svečius vaišins tradiciniais lietuviškais užkandžiais:  kepta duona su česnakais, 
džiovintos-vytintos mėsos rinkinukai, skirtingų rūšių sūriai, sūdyti kepti migdolai, kepti svogūnų žiedai. Degustacijos 
dalyviai išgirs pasakojimus apie kiekvieną alaus rūšį. Tai puiki galimybė išgirsti įdomių istorijų apie Lietuvos aludarius ir 
alaus gamyklų tradicijas. 
 
 

 Padedame su vizomis, rengiame kvietimą. (į kainą neįskaičiuota)  
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SKRYDIS ORO BALIONU 
 
(už papildomą mokestį, į ekskursijų kainą neįskaičiuota) 
 

 
 
Galimybė pakilti virš Trakų miesto ežerų 
Mūsų komanda mano, kad skrydis virš Trakų miesto yra pats gražiausias ir įsimintiniausias. Tai nuostabi magiška vieta, kur 
galite atsiplėšti nuo miesto šurmulio ir kasdienio darbo - įgyti ramybės. Peizažas - gamta su daugybę ežerų ir istorine Trakų 
pilimi tarp jų. 
Skrydžio metu, kiekvienas pilotas bando kuo arčiau praskristi virš šios garsios pilies, nors tai nėra lengva ir dažniausiai 
priklauso nuo oro sąlygų, pavyzdžiui - vėjo greičio. Tikimės, kad jūs norėsite tapti komandos dalimi, užsiimti tinkamos 
vietos ieškojimu ir baliono paruošimu skrydžiui, juk tai yra toks įdomus procesas! 
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TRUMPAS TRAKAI-KAUNAS EKSKURSIJOS APRAŠYMAS 

 

 
 
Kaunas – amžinasis Vilniaus konkurentas yra mažesnis dydžiu, bet kiekybe bei kokybe vietų kurias galima pamatyt, tikrai 
prilygsta sostinei. Kauno senamiestis patrauklus savo ypatinga atmosfera, kurią sukuria viduramžių bažnyčios ir katedros, 
unikali XX a. 20-30- ųjų m. architektūra ir Kauno pilies fragmentai.  
 

Iš viduramžių pastatų ir vietų galima išskirti: Rotušę (XVI a.), Perkūno namą, pagamintą iš raudonų plytų, kadaise 
priklausianti Hanzos pirklių artelei; Šventosios Trejybės bažnyčią ir didingą XV a. Vytauto gotikos bažnyčią, pastatytos 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio Mergelės Marijos garbei, stebuklingai išgelbėjusiai Vytautą mūšyje. 
Po pasivaikščiojimo po miestą, siūlome aplankyti M.K. Čiurlionio muziejų ir susipažinti su didžiojo Lietuvos dailininko ir 
kompozitoriaus palikimu. Ten pat, galėsime įeiti į vieną iš labiausia įkeistų muziejų Kaune – Velnių muzike jų ir pamatyti 
didelę nelabojo figūrėlių kolekciją. 
 
 

”Stumbro“ ALAUS GAMYKLOS LANKYMAS IR GĖRIMŲ DEGUSTACIJA 

 
Pagal pageidavimą galimas „Stumbro” gamyklos lankymas (už papildomą mokestį), kur yra gaminama garsioji „999" 
trauktinė.  
„Stumbro” gidas papasakos gamyklos istoriją, supažindins su produkcija, gamybos technologija, o taip pat suteiks 
galimybę paragauti jau pagaminto produkto. Ekskursija susideda iš daugelio dalių: sužinosite gamybos procesą, kaip 
gėrimai pilami į butelį, kaip vyksta filtravimo procesas ir kaip yra išgaunama degtinė, likeriai ir įvairių rūšių balzamai.  
 

Paskutinė ekskursijos dalis - tai galimybė prisijungti prie profesionalios gėrimų degustacijos, kurios metu galima ne tik 
sužinoti įvairių rūšių skonių niuansus, bet ir juos paragauti. 
 
 


