PABERŽĖ (~2 val.)
1863 m. sukilimo muziejuje įrengta sukilimo vado, kunigo Antano Mackevičiaus (1828-1863), dirbusio Paberžėje 1855-1863
m., memorialinė ekspozicija, pasakojanti apie jo vaikystę, mokslo
bei darbo metus ir jo būrio sukilėlių kovomis, dvarininko Stanislovo
Šilingo tremtį į Sibirą. Eksponuojami kunigo asmeniniai daiktai, baldai, dokumentai, priešmirtinis A. Mackevičiaus laiškas, rankraštis ir
kt. Sukilėlių ginklai, asmeniniai daiktai, dokumentai bei iliustracinė
medžiaga primena 1863 metų sukilimą, jo eigą bei numalšinimą.
1858 m. Paberžėje buvo pastatyta (stovinti ir dabar) medinė Švč.
Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia. 1966 m. į Paberžę buvo
paskirtas vienuolis kapucinas, kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis – Tėvas Stanislovas. Kunigas suremontavo ir išpuošė bažnyčią,
sutvarkė kaimo kapinaites. Šventoriuje ir kapinėse jis pastatė originalių paminklų, klebonijoje ir šalia esančioje klėtelėje įkūrė unikalų
bažnytinio ir liaudies meno muziejų.
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INFORMACIJA

1

Kėdainių krašto muziejus
Didžioji g. 19, Kėdainiai
www.kedainiumuziejus.lt
Tel./faks. (8 347) 51 330, ekskursijų užsakymas (8 347) 53 685
El. paštas: kedainiumuziejus@gmail.com
Darbo laikas: II-VI 10–17 val.
Daugiakultūris centras
Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai
Tel. (8 347) 51778. Darbo laikas: II-VI 10-17 val.

Paberžės istorinio komplekso
bilieto kaina:
mokiniams, studentams,
pensininkams – 0,8 Eur.
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3

5

Pažintiniai bilietai (apsilankymo trukmė iki 2 val.):
vaikams ir moksleiviams – 0,60 Eur/asm.,
suaugusiems – 1,20 Eur/asm.
Poilsiniai bilietai (apsilankymo trukmė ilgiau nei 2 val.):
vaikams ir moksleiviams – 1,10 Eur/asm.,
suaugusiems – 1,70 Eur/ asm.,
ekskursijos vadovo paslaugos – 3 Eur/grupei,
mokomoji-edukacinė programa – 2 Eur/asm.

Maršrutas
Kėdainiai – Krekenava

4
Krekenava
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Daivos Gronskienės įmonė „Raganė“
Sodų g. 3A, Sirutiškis, Kėdainių r.
Viešbutis ir kitos paslaugos: +370 676 07967
Daugiau informacijos www.ragane.lt
El. paštas: info@ragane.lt
Darbo laikas: kasdien 11-21 val.
1863 metų sukilimo muziejus
Paberžė, Gudžiūnų sen., Kėdainių r.
Tel. 8 645 12 407
El. paštas: muziejus1863@gmail.com
Darbo laikas: I-VI 9-17 val.
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras
Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.
http://krpd.am.lt
Tel.: 8 45 454040, +370 604 97164
El. paštas: krekenavoslc@krpd.am.lt
Darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-15.45 val.
(pietų pertrauka 12-12.45 val.)
Gegužės-rugsėjo mėn.: VI 10-18 val.
Spalio-balandžio mėn.: VI 10-16 val.
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VĮ Panevėžio miškų urėdijos Pašilių stumbrynas
Petriškių k., Krekenavos pšt., Panevėžio r. www.panmu.lt
Informacija tel.: +370 686 91906
Išankstinė registracija ekskursijoms: kristina.mickiene@panmu.lt
Darbo laikas: I – nedarbo diena. II-V 10-16 val. VI-VII 10-18 val.

Nuotraukos: Vytautas Gustas, Kėdainių turizmo ir verslo
informacijos centras, Kavinė-parduotuvė „Raganė“,
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras,
VĮ Panevėžio miškų urėdijos Pašilių stumbrynas

Naujarodžiai
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Girelė

Paberžė
Užupė

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus
Senoji g.1, Kėdainiai
Tel.: (8 347) 53 685, (8 347) 51 330
Darbo laikas: gegužės-rugsėjo mėn. II-VI 11-17 val.
spalio-balandžio mėn. dėl lankymo kreiptis į Kėdainių krašto
muziejų

suaugusiems – 1,6 Eur,

PAŠILIŲ STUMBRYNAS (~2 val.)
Pašilių stumbryne lankytojai gėrėsis europiniais stumbrais
nuo dengtos pakylos – apžvalgos aikštelės, atsikvėps pavėsinėse šalia stumbrų aptvaro bei ilgesnį laiką stebės kaimenės gyvenimą.
Ekskursijos vadovas lankytojus supažindins su europinių stumbrų
gyvenimu, papasakos apie šiuos stambiausius Lietuvoje laukinius
gyvūnus. Šiuo metu aptvare gyvena 16 stumbrų, laisvėje maždaug
30-40 km spinduliu aplink stumbryną klajoja apie 100 stumbrų.

Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai. www.kedainiutvic.lt
Tel./faks.: (8 347) 56 900, mob. tel. 8 615 24880
El. paštas: turizmas@kedainiutvic.lt
Darbo laikas: I-IV 8-15.45, V 8-15.45
Nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d.
I-IV 8-17, V 8-15.45, VI-VII 9-15

Linkaučiai
Surviliškis

Šeteniai

2
Lančiūnava

1
Kėdainiai

Vilainiai
Aristava

Vienos dienos maršrutas suaugusiems (trukmė ~7 val.) :
Kėdainių senamiestis (1) – Kavinė-parduotuvė „Raganė“ (2) –
Paberžė (3) – Krekenavos regioninio parko lankytojų centras (4)
Vienos dienos maršrutas moksleiviams (trukmė ~8 val.):
Kėdainių senamiestis (1) – Kavinė-parduotuvė „Raganė“ (2) –
Krekenavos regioninio parko lankytojų centras (4) –
Pašilių stumbrynas (5)
Maršruto ilgis: ~ 38 km

KĖDAINIŲ SENAMIESTIS (~2 val.)
Kėdainiai – vienas iš septynių Lietuvos miestų, turinčių unikalų
ir jaukų senamiestį, kuris laikomas valstybinės reikšmės urbanistiniu paminklu. Kėdainius puošia viena iš trijų Lietuvoje likusių miesto
rotušių, XV a. gotikinė Šv. Jurgio bažnyčia, Evangelikų reformatų ir Liuteronų bažnyčios, XVIII a. Šv. Juozapo bažnyčia, trys sinagogos.
Atvykę į Kėdainius svečiai gali pasigrožėti senamiesčio traukos
objektais:
• Didžiosios Rinkos aikštė;
• Radvilų mauzoliejus Evangelikų reformatų bažnyčioje;
• Arnetų namas;
• Senosios Rinkos aikštė;
• Šviesioji gimnazija;
• Daugiakultūris centras;
• Kėdainių krašto muziejus.
Miesto svečiai turi galimybę pažinti Kėdainių istoriją, kurioje savo
pėdsakus paliko net kelios tautos – škotai, žydai, rusai, lenkai, vokiečiai. Senamiestyje išlikęs istorinis gatvių tinklas, keturios prekybinės
aikštės, nemažai vertingų XVII–XIX a. pastatų, turinčių renesanso,
baroko ir klasicizmo bruožų.
Retas miestas Lietuvoje gali tuo pasigirti, todėl ne veltui Kėdainiai
laikomi vienu iš gražiausių Lietuvos miestų.
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KAVINĖ-PARDUOTUVĖ „RAGANĖ“
Degustacija „Mūsų istorija“ (trukmė 1 val., iki 50 asm. –
5-7 Eur/asm.)
Iki 50 asmenų grupėms kavinė-parduotuvė „Raganė“ siūlo degustacinę programą, kurios metu svečių stalui bus pateikti penkių
rūšių virtinukai, papasakotos jų gaminimo tradicijos, prisiminti senieji lietuvių papročiai. Kartu siūloma paragauti lietuviško midaus,
vyno ar alaus. Degustacija puikiausiai tiks šeimos ar draugų smagiam pasisėdėjimui, išskirtiniam kolektyvo susitikimui, pietums ar
vakarienei turistinės ekskursijos Kėdainių krašte metu.
Jūs galite ne tik skaniai ir sočiai pavalgyti, bet ir įsigyti Lietuvos
amatininkų dirbinių bei suvenyrų.
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Edukacinė šventė „Pagranduko virtuvėlėje“
(trukmė 2-2,5 val., kaina, iki 20 vaikų – 9 Eur/asm.):
1. Pagranduko pasaka, jo kepimas ir dekoravimas;
2. Pietų patiekalo gamyba (pasirenkama: Bobutės virtinukai/
Dieduko pica/Kiškio varškėtukai);
3. Šventinio stalo serviravimas, puošimas;
4. Vyriausiojo virėjo diplomas;
5. Vaikų pramogų kambarys;
6. Gėrimai (kompotas/stalo vanduo).
Gido paslaugos (Kėdainių TVIC):
• Iki 10 asmenų: lietuvių kalba – 5,79 Eur/val.,
anglų/rusų kalba – 8,69 Eur/val..
• Grupei asmenų (nuo 10 iki 30): lietuvių kalba – 0,58 Eur/val. (asm.),
anglų/rusų kalba – 1,16 Eur/val. (asm.).
Kėdainių krašto muziejaus ir Daugiakultūrio centro bilieto kaina:
1) suaugusiems – 1,6 Eur,
2) mokiniams, studentams, pensininkams – 0,8 Eur.
Radvilų mauzoliejaus bilieto kaina:
1) suaugusiems – 2 Eur,
2) mokiniams, studentams, pensininkams – 1 Eur.

Edukacija „Mes iškepsim pagranduką...“
(trukmė 1,5 val., kaina, iki 20 vaikų – 6 Eur/asm.):
1. Pagranduko pasaka ir Virtinuko kilmės istorija;
2. Pagranduko kepimas ir dekoravimas;
3. Virtinukų gamyba;
4. Linksmoji viktorina, saldūs prizai;
5. Gėrimai (kompotas/stalo vanduo).

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO
LANKYTOJŲ CENTRAS (~2 val.)
1. Ekspozicija „Nevėžio upės senvagių įvairovė“:
Informacija apie parko vertybes pateikiama įdomiais pasakojimais, iliustruotais išraiškingais dideliais vaizdais, atspindinčiais
Nevėžio vidurupio senslėnio kraštovaizdžio charakteringiausius
bruožus. Ekspozicija įrengta, panaudojus modernias technologijas
ir eksponavimo galimybes. Informaciniuose terminaluose pateikta
aiškinamoji medžiaga apie senvagių susidarymą, pažintinio turizmo
galimybes. Ekspozicijoje panaudoti gamtos garsai, kvapai. Ekspoziciją galima apžiūrėti savarankiškai arba su gidu.
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2. Apžvalgos bokštas:
Bokšto aukštis – 30 m, apžvalgos aikštelė įrengta 25 m aukštyje
nuo žemės paviršiaus. Iš jos atsiveria aplinkinės teritorijos maždaug
10 km atstumu. Tolumoje matyti Krekenavos miestelis, mažosios
bazilikos bokštai, buvusio Slabados malūno užtvanka, Krekenavos
tvenkinys, miškų platybės bei apsuptos dirbamų laukų ir pievų ūkininkų sodybos.
3. Edukacinė programa „Pojūčiai gamtoje“:
Užsiėmimai vyksta dvylikoje „Pojūčių” tako, esančio šalia lankytojų centro, stotelių. Išbandomas vėjo stiprumas sūpuoklėse, kuriama
muzikinė melodija, basomis išbandomi skirtingi žemės paviršiai,
jaučiama medžio energija medinėje lovoje, klausomasi gamtos garsų klausyklėje, išmėginamas natūralaus medžio masažas bei poilsiavietėje ragaujama pievų žolelių arbata besigrožint Nevėžio slėnio
peizažu.
Krekenavos regioninio
parko lankytojo bilieto
kaina: 1 Eur
Ekskursijos vadovo (gido)
1 val. kaina:
1) suaugusiems – 2 Eur,
2) moksleiviams, studentams, senjorams,
neįgaliesiems – 1 Eur.
Edukacinės programos
kaina grupei iki
20 žmonių – 29 Eur.

