
„Jurbarko skoniai ir spalvos“ 
2022 m. birželio 18 d. 

 

Ekskursijos kaina – 35 Eur/asmeniui. 

Papildomai reikia turėti 43 Eur/asmeniui (lankomi objektai, degustacijos). 

 

Registruotis galima telefonu 8 687 21938 arba elektroniniu paštu tic@utenainfo.lt 

 

 

SVARBI INFORMACIJA:Už ekskursiją reikia sumokėti per 3 d.d. po registracijos. 

Atsisakius vykti į ekskursiją likus 5 darbo dienoms iki ekskursijos pradžios – PINIGAI 

NEGRĄŽINAMI. 

 

EKSKURSIJOS PROGRAMA: 

7:00 val. – išvykimas iš Utenos (Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena). 

Kelionė į Jurbarką, miestą ant Nemuno upės kranto. Dažnai keliautojams tai tik pravažiuojamas 

miestas ir retas jame sustoja. Bet jeigu atrakinsime miesto vartus, sužinosime daug įdomių istorijų, 

pamatysime įvairias spalvas ir pajusime ne vieną skonį. Pažintį su šiuo miestu pradėsime nuo ragavimų. 

Mūsų lauks džiovinukų pasaulis, kokteiliai ir kava. Kas tas džiovinukas ir kaip jį pasigaminti, kada 

valgyti ir su kuo derinti sužinosime susėdę prie stalo. Paragavę sveikuoliškų desertų toliau tęsime kelionę 

po šio krašto kulinarinius ypatumus. Susėdę prie laužo ant vytelių mausime žiobrius ir juos kepsime 

taip, kaip tik šiame krašte kepama. Pasisotinę žuvimi, keliausime ieškoti peno sielai. Mūsų lauks 

įspūdingi meno kūriniai, prie kurių kadaise lietėsi skulptoriaus Vinco Grybo rankos. Išgirsime 

jautrią istoriją apie paieškas, siekius, atradimus, pakilimus ir skaudų likimą, galėsime paglostyti prie 

durų nutūpusį Pegasą ir iš arti pasižiūrėti į Vytauto Didžiojo veido bruožus. Po viešnagės V. Grybo 

studijoje keliausime pasivaikščioti Jurbarko dvaro takeliais, pasiklausyti istorijų, koks gyvenimas 

čia virė iki XX a. pradžios. Nors Jurbarko miestas buvo stipriai apgriautas per II Pasaulinį karą, tačiau 

viena gatvelę mieste prie Nemuno alsuote alsuoja savo istorijomis. Keliaujant po miestą grožėsime 

skulptūriniais akcentais ir išlikusiais senaisiais pastatais. Pakeliui į namus sustosime pasigrožėti 

atjaunėjusia Raudonės pilimi ir paragausime Sofijos virtinukų, turinčių kulinarinio paveldo 

sertifikatą. Po viešnagės Raudonėje, kelionė link namų vaizdinguoju panemunės keliu. 

 

Planuojamas grįžimas į Uteną apie 22:00 val. 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota:  

autobuso nuoma; 

gido paslauga ir ekskursijos organizavimas. 

 

Papildomai reikia turėti lankomiems objektams: 43 Eur  

(džiovinukų degustacija, žiobrio kepimas, V.Grybo muziejaus lankymas, Sofijos virtinukai). 

 

EKSKURSIJĄ ORGANIZUOJA: 

 
 

mailto:tic@utenainfo.lt

