5. Aukštaitija – Žiemgala: gurmanų kelionė į kaimą
Aukštaitija – Zemgale: gourmet journey in the countryside
Latvijos ir Lietuvos kaimuose daug ūkių, kurių šeimininkai patys augina žaliavas, gamina maisto produktus,
tobulina tradicinius receptus. Dėl nedidelių gamybos apimčių šie delikatesai retai patenka ant parduotuvių
lentynų, todėl verta patraukti į gurmanišką kelionę kaiman ir patirti dar neatrastų skonių.
Kelionės pradžia – Vilnius, iš ten važiuokite į Trakus, kur karaimų etnografiniame muziejuje susipažinsite su
etninės mažumos – karaimų, patiekalais. Po to laukia lietuvių kaimo gyventojų XVIII-XX a. buities apžvalga
Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Važiuodami per Kauną, užsukite į medaus ūkį, kur galima įsigyti ne tik
medaus ir vaškinių žvakių, bet ir paragauti tradicinio lietuviško gėrimo – midaus. Pakruojo dvare įsijauskite į
XIX a. dvarininkų gyvenimą, o restorane paragaukite dvaro patiekalų. Toliau keliaukite link Kryžių kalno, kurį
sudaro nesuskaičiuojamas kiekis kryželių. Po to, laukia alpakų ūkis, kuriame galima susipažinti, paglostyti ar
nusifotografuoti su šiais nuostabiais gyvūnais. O vakare užsukite tradicinės lietuviškos vakarienės kaimo
turizmo sodyboje.
Įvažiavus į Latviją apsilankykite sūrio ūkyje ir padegustuokite septynių rūšių sūrių. Pakeliui aplankykite
Tervetės istorijos muziejų ir Tervetės gamtos parką. Po pasivaikščiojimo paskanaukite latviškų patiekalų
kaimo užeigoje. Kaimo kepykla prie Svetės pasiūlys skanių sausainių ir pyragų. Pasivaikščioję po Jelgavą,
pateksite į kaimo sodybą „Caunītes“, kur galėsite pasimokyti kepti duoną pagal senovinius receptus ir
išsikepti duonos kepaliuką. Pakeliui į Rygą užvažiuokite į „Ķiploku pasaulē“ („Česnakų pasaulį“) – Latvijos
česnakai itin kvapnūs ir skanūs, iš jų šeimininkės gamina daug įdomių produktų.

Kelionės trukmė: 6 dienos
Kelionės ilgis: ~485 km
Maršrutas: Vilnius- Trakai – Kaunas – Šauiai – Pakruojis – Jelgava - Ryga
1 diena
Atvykimas į Vilnių. Vakaras skirtas pasivaikščioti po Vilnių.
Nakvynė Vilniuje.
2. diena
Maršrutas: Vilnius – Trakai – Rumšiškės – Kaunas (~117 km)

Trakų pilis – vienintelė Rytų Europos pilys, pastatyta nedidelėje ežero saloje. Manoma, kad statybos
buvo pradėtos XIV a. pabaigoje. Po Žalgirio mūšio 1410 m., kai Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė,
vedama Jogailos, nugalėjo Vokiečių ordiną, pilis prarado savo strateginę karinę reikšmę. Dabar Trakų
pilis – vienas populiariausių Lietuvos turistinių objektų. Čia įsikūręs istorijos muziejus, kur galima
susipažinti su Trakų istorija.
Karaimų etnografinis muziejus. Karaimai – maža tiurkų tauta, susiformavusi aštuntajame amžiuje Persijoje.
Jų kalba vis dar vartojama šiuolaikinėje Lietuvoje. Muziejus skirtas ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos bei
Ukrainos karaimams.
Daugelyje Trakų kavinių ir restoranų siūlomi jų tautiniai patiekalai.
Rumšiškių liaudies buities muziejus po atviru dangumi – vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausia
eksponatų (91,420) turinčių etnografinių muziejų po atviru dangumi Europoje http://www.llbm.lt/en/contacts/ .
Nakvynė:
 Sodyba „Guronys“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-guronys (maistą užsisakyti iš
anksto!)
 Sodyba „Pas poną“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-paspona (maistą užsisakyti iš
anksto!)
3 diena
Maršrutas: Kaunas – Kėdainių rajonas – Pakruojis (~160 km)
Kaunas. Antras pagal dydį Lietuvos miestas. Nuo 1920 iki 1939 metų buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Verta
apsilankyti senamiestyje, rotušėje, Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Perkūno name,
pasivaikščioti po Laisvės alėją, apsilankyti Nacionaliniame M. K .Čiurlionio dailės ir Velnių muziejuose.

Sodyboje „Šušvės midus“ organizuojamos pažintinės midaus ir medaus degustacijos. Čia galima
įsigyti įvairiausių bičių produktų, natūralaus vaško žvakių, kelių rūšių midaus.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-susve
Pakruojo dvaras – didžiausias Lietuvoje išlikęs dvaro pastatų ansamblis. Čia lankytojai pamatys,
kaip XIX a. vyko dvaro ūkio darbai, kumečių ir dvaro Barono šeimos kasdienybė.
Nakvynė Pakruojyje:
 Pakruojo dvaras www.pakruojo-dvaras.lt
4 diena
Maršrutas: Pakruojis – Šauliai – Eleja - Tervete (~125 km)

Kryžių kalnas – vieta, kur žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių jau kelis šimtmečius veža kryžius, kad
pagerbtų Kristų ir išreikštų pagarbą krikščionybei. Tai žmonių religinių pažiūrų išraiška ir ne mirties, o
tikėjimo, meilės ir pasiaukojimo simbolis. Iš čia Popiežius šventino lietuvius ir krikščioniškąją Europą.
Alpakų ūkyje yra mažas zoologijos sodas, kurį gali aplankyti ir pavieniai lankytojai, ir grupės. Čia galima
sužinoti visą įdomiausią informaciją apie alpakas. Ūkyje taip pat auginamos lamos, kupranugariai, asiliukai,
stručiai, olandiški ožiukai, šinšilos ir triušiai. Prižiūrint šeimininkams, gyvūnus galima pašerti, paglostyti,
kartu nusifotografuoti. Kavinėje galima pasivaišinti kava bei užkandžiais. Taip pat galima įsigyti suvenyrų bei
alpakų vilnos gaminių. http://alpakuauginimas.lt/alpacas-for-sale/
Sodyboje/ restorane „Girelė“ galima paskanauti įvairių tradicinių lietuviškų patiekalų. Vedama degustacinė
programa. http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-girele
Kirskite Latvijos/Lietuvos sieną.
Ūkis Blūdži siūlo paragauti sūrį iš Malkalnų šeimos ūkio (degustacijai registruotis iš anksto!). Siūlomi
septynių rūšių sūriai, įskaitant rūkytus ir brandintus sūrius. Ūkyje kepama ir duona.
http://www.celotajs.lv/en/e/siernica?lang=en
Tervetės istorijos muziejus ir Medinė pilis. Tai didžiausia ekspozicija Baltijos šalyse, kur vaizduojama
geležies amžiaus žiemgalių kultūra. Išliko daug ornamentų, ginklų ir buitinių rakandų, įskaitant ir didžiausią
kalavijų kolekciją Baltijos šalyse.
http://www.celotajs.lv/en/e/tervetes_senvestures_muzejs
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 Kavinė „Pūteļkrogs“ http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_putelkrogs?lang=en
 Kavinė „Mammadaba“ http://www.celotajs.lv/en/e/mammadaba?lang=en
 Restoranas „Zoltners“ http://www.celotajs.lv/lv/e/restorans_zoltners
Nakvynė Tervetės apylinkėse:
 Svečių namai „Pūteļkrogs“ http://www.celotajs.lv/en/e/putelkrogs?lang=en
 Poilsio namai „Ores“ http://www.celotajs.lv/en/e/ores?lang=en
5 diena
Maršrutas: Tervetė - Jelgava – Ryga (~80 km)
Svetės duona. Šioje kepykloje yra malkomis kūrenama krosnis. Čia duonai bei sausainiams kepti naudojami
senoviniai receptai ir vietiniai produktai (ne genetiškai modifikuoti). Mažoms grupėms siūlomos ekskursijos.
Lankytojai gali sužinoti daugiau apie duonos kepimą ir įsigyti duonos gaminių.
http://www.celotajs.lv/en/e/svetes_maize
Jelgavos pilis, Jelgavos miestas.
Duonos kepimas kaimo turizmo sodyboje „Caunytės“. Čia laikomasi latvių tradicijų, galima pasimėgauti
tikru latvių gyvenimo būdu. Sodybos šeimininkai suvienijo modernumą su tradicijomis. Sodybos
pagrindiniame name yra duonai kepti skirta krosnis.
http://www.celotajs.lv/en/e/caunites
„Ķiploku Pasaule“. Čia siūlomi įvairūs produktai su česnakais: įvairių daržovių mišiniai, džiovintų česnakų
sausainiai ir kt.
http://www.celotajs.lv/lv/e/antek
Nakvynė Rygoje.
6 diena
Išvykimas.

Projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Lietuvoje ir
Latvijoje” finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.
Projekto tikslai
Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos
teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į
regionus. Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose
puoselėjamos žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradicijos.
Planuojami projekto rezultatai:
1) 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančias agroturizmo produktus
(po 50 ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);
2) parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agroturizmo
produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai seminarai,
produktų akreditavimas);
3) agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.
Bendras projekto biudžetas yra 235 881 Eur, iš kurių 200 499 Eur finansuojama Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis.
Programos svetainė: www.latlit.eu
Oficiali ES svetainė: www.europa.eu
Projekto informacija: http://www.atostogoskaime.lt/agroturizmo-produktu-vystymas-puoselejantukininkavimo-tradicijas-latvijoje---lietuvoje
Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį
atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

