
Kur ežerai, kur ežerėliai
2015 m. spalio 2-4 d.

Penktadienis
11,00 – Išvykstame nuo Šeimyniškėlių piliakalnio. http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/seimyniskeliu-
piliakalnio-paslaptys.d?id=38016087
Piliakalnį apžiūrime savarankiškai..
Adresas: Volupio g., Anykščiai 29109

11,30 Lajų takas.Prie Puntuko akmens prasideda naujai įrengtas apžvalgos takas palei medžių viršūnes.

Medžių lajų tako koordinatės:
567021, 6150516 (LKS)
55.485095, 25.060364 (WGS)
55° 29' 6.34", 25° 3' 37.31" (WGS)

Sustojime  apžiūrime  senąjį  Puntuką.  Praeiname  Lajų  taku.  Pasivaikštome  palei  Šventosios  upės  krantą.
Išgeriame kavos ar suvalgome naminių ledų.Įsigyjame suvenyrų.
Niekas negali pasakyti kiek laiko sugaišime pasiekdami Lajų taką ir surasdami stovėjimo vietą.  Jei viskas 
sėkmingai. Užtruksime iki 13,30 (2 val)

14,00 – Arklio muziejus. Apžiūrėsime muziejų su gidu. 
15,30 Biliūno tėviškė Niūronyse.( Šalia Arklio muziejaus) Lankysime, jei bus laiko.
16,00 – Biliūno kapas Anykščių šilelyje. Laimės žiburys.
17,00 – Burbiškio dvaras.
 2015 m. pavasarį vyko oficialus dvaro ekspozicijos atidarymas. Dvaras priklauso privačiai įmonei. Dvaro
pastate veikia viešbutis ir restoranas. Šeimininkai organizuoja išsamią ekskursiją po puikiai restauruotas dvaro
sales ir viešbučio kambarius.
18,30 – išvykstame į Palūšę.Nakvynė.(90 km)
20,00 Poilsis. Laužai, kepsniai, alus ir vynas.Šokiai ir žaidimai. Gal atsiras norinčių papasakoti apie ką nors
įdomaus, ko galima išmokti vakarojant. Gal linijiniai šokiai. Ypatinga ryto mankšta. Ypatingas ritualas gerai
nuotaikai pakelti.. Negailėkime savo patirties. Kaip vaikai sako – dalinkimės.
Pavasarį ragavome skanias arbatas. Gal šiais metais pridžiovinome naujų skonių žolelių ar virėme uogienių
arbatai. . Visi laukia ištroškę ir pavargę po dienos įspūdžių.

Šeštadienis
Keliamės kas kaip galite. Einame grybauti, maudytis. Yra Botanikos takas tarp Palūšės ir Meironų km. Trasos
ilgis 3,5 km.
Kolektyvinis išvykimas iš nakvynės vietos 9,00. 

9,20  Ladakalnio archeologinis kompleksas. Koordinatės 626185, 6138565 (LKS) arba 25.990522, 55.366118
(WGS). Vykti keliu Ginučiai - Kimbariškė - Antalksnė. Už 2 km nuo Ginučių kaimo ir už 1,4 km nuo
kelio sankryžos su keliu Tauragnai - Sėlė - Kirdeikiai prie Kimbariškės kaimo, pastatytas Ladakalnį
žymintis stendas.



.11,00 Bitininkystės muziejus. Ekskursija su gidu.Adresas: Stripeikiai, Ignalinos r.

12,30 Ginučių vandens malūnas.Tauragno ežeras. Giliausias ešeras Lietuvoje.
13,00. Išvykstame į Alantą.(100 km) 
14,30.  Alantos   dvaras.  Alantos   mokykla.  Ekologiška energija.  Mokykloje  gaminamų ekologiškų mėsos
gaminių degustacija. (bus arbatos ir t.t.)
15,50 Išvykstame į Molėtų observatoriją. 30 km
16,30  Molėtų observatorija. Ekskursija su gidu. 
18,00 Išvykstame į nakvynės vietą. Mindūnų kempinge.
Vakare  vėl  šokiai  ir  žaidimai.  Bus  uždara  patalpa  ir  terasa   pavakaroti.  Pratęsime  praėjusios  pavasario
kelionės ir vakar vakaro linksmiausią dalį – “skanaujame kaimyno  mylimiausią gėrimą “.Būtinai atsivežkime
nuotraukas ar filmuotą medžiagą iš savo kelionių. Pasidalinkime prisiminimais ir džiaugsmais. O gal tai buvo
įvykis, kuris baigėsi ne taip gerai, bet iš jo galima pasimokyti kitiems. 

Sekmadienis
Keliamės kada norime. Grybaujame, pusryčiaujame.
 Šalia kempingo yra naujai atidarytas aukščiausias apžvalgos bokštas esantis saugomose teritorijose . Jo 
aukštis 36 m. Labanoro regioninis parkas.matyti kaip ant delno. Lipame į bokštą.
http://alkas.lt/2015/09/21/labanoro-regioniniame-parke-atidaromas-auksciausias-apzvalgos-bokstas. 
12 val.  Išvykstame  į  Kavarską.  Kavarsko  bažnyčia  su  stebuklingu  šaltiniu.  Galima  pasisemti  vandens.
(  Neužmiršti  iš  namų  atsivežti  taros).  Vanduo  tinka  praustis  ir  gerti.  Suteikia  energijos,  gydo  žaizdas.

Koordinatės: 55°25′49.01″N     24°55′41.8″E   (ž. http://www.atostogoskaime.lt/lankytina-vieta/kavarsko-sv-
jono-krikstytojo-saltinis
 Žymieji Kavarsko koldūnai.
 Jei bus norinčių užsakysime kavinukę. Koldūnai puikūs. Užkalnis paragavo ir visai Lietuvai paskelbė apie 
Kavarsko koldūnus., nors mes juos ragavome ir gyrėme jau gerokai anksčiau.
 Adresas: Šaltinio g. 1, Kavarskas 29260
Telefonas (8-381) 55147
..
Mokestis kemperiui 35 Eur. Pinigai bus leidžiami kempingams, bendroms ekskursijoms, atributikai.
( Pageidautina be gražos). Degustacija Alantoje 5 Eur asmeniui. (mokėsite patys) šeiminikai sakė, kad 
valgyti bus sočiai ir skaniai. (vegetarai ir veganai pasirūpina savimi patys)
Kontaktinis Algimanto telefonas, jei kilo klausimų, pasiklydote, norite prisijungti vėliau.-869841240

.
Pavalgėme koldūnų, atsigėrėme vandens. Laikas atsisveikinti . Iki kito karto.
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