4. Įžymiajame „Puodų name“
(P. Cvirkos g. 31, Žagarė, Joniškio raj. LT84318), kuris saugo muziejaus vertą
senovinių daiktų kolekciją.
•

Kontaktinis asmuo: Edmundas
Vaičiulis tel. 868210137.

5. Genovaitės Mitrikienės sodyboje-

ragų. Užsukę į jo dirbtuves ne tik išvysite, kaip
jie pagaminami, bet ir turėsite galimybę įsigyti
išskirtinių tautodailininko gaminių.

•

Kontaktinis asmuo: Vidas
Sakalauskas tel. 861144136.

10. Pasivažinėjimas dviračiais po

Žagarę ar jos apylinkes (Naujoji g. 15,

gėlyne (Naujoji g. 47, Žagarė, Joniškio raj. LT- Žagarė, Joniškio raj. LT- 84326). Atvykus į

„Žagarė – ar čia buvai?“.

Š.m. gegužės 12 d. (šeštadienį) 10 – 16
val.
Kviečiame Jus apsilankyti įvairiose
įstaigose, sodybose, ir pas paslaugas
lankytojams teikiančius vietinius
gyventojus.

84326) turėsite galimybę susipažinti su
įspūdinga sezoninių gėlių – tulpių, vilkdalgių,
vienadienių kolekcija, pabendrauti su gėlyno
savininke, pagal galimybę įsigyti norimų gėlių
ar jų sodinukų.

•

Kontaktinis asmuo: Genovaitė
Mitrikienė Tel. 8 426 56 321, 8655
45 336.

6. Tautodailininkės Aušros

Petrauskienės „Lėlių namuose“

1. Žagarės regioninio parko lankytojų (Vilniaus g. 6, Žagarė, Joniškio raj. LT- 84321)
centre (Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio raj. LT- pamatysite istorinių lėlių ir pasaulio tautinių
84331) Jūsų lauks ekskursija, kurioje galima
susipažinti su išskirtinėmis Žagarės regioninio
parko vertybėmis.

•
•
•

Ekskursijos trukmė – 2 val.
Kaina – 28 Eur grupei.
Kontaktinis asmuo: Modesta
Bielskienė tel. 867115033, el.p.
modesta.bielskiene@zagaresrp.lt.

2. Jojimo sporto klube „Žagarės

kentaurai“ (Liepų alėja 14, Žagarė, LT
84311 Joniškio raj.) galite užsisakyti jojimo
pamokas, pajodinėti gamtoje ar pasivažinėti
karieta po senąjį Žagarės dvaro parką ar
Žagarės miestą.

•
•
•

Jojimo pamokos 15 Eur/ val.
Pasivažinėjimas karieta 50 Eur/val.
Kontaktinis asmuo: Vidmantas
Staškevičius tel. 869458704, el.p.
vet.vidas@gmail.com

3. Tautodailininko, medžio drožėjo

Daliaus Udrakio edukacijų ir
kūrybinių dirbtuvių erdvėje Žagarės
regioninio parko lankytojų centre (Malūno g.
1, Žagarė, Joniškio raj. LT-84331) galimybė
dalyvauti edukacinėse programose, kurių
metu bus galima susipažinti su medžiu ir
drožybos istorija, išmokti pasigaminti medžio
dirbinių.

•
•
•

Edukacijos trukmė – 1 val.
Kaina: 40 Eur grupei + po 2 Eur už
asmenį.
Kontaktinis asmuo: Dalius Udrakis
tel. 861228471.

lėlių kolekcijas. Išskirtinai susipažinsite su
lietuvių tautinių lėlių ekspozicija, teatro lėlėmis
bei turėsite progą pasinaudoti vietiniu paštu,
kur, išsirinkę Lėlių namų išleistą atviruką,
galėsite jį išsiųsti artimiesiems ar draugams.

•

Kontaktinis asmuo: Aušra
Petrauskienė tel. 861285668.

7. Tautodailininkės Aušros

Petrauskienės „Kaliausių fabrikėlyje“
(Švėtės g. 20, Žagarė, Joniškio raj. LT- 84318).
Kaliausės tradiciniame Žagarės vyšnių
festivalyje - neatsiejama dalis. Užsukite
pasiklausyti pasakojimų, įvairių istorijų ir
dalyvauti edukacijoje, kurios metu galėsite
pasigaminti suvenyrinę kaliausytę, lėlytę ar
kitokią mitinę būtybę.

•
•
•

Edukacijos trukmė: 1 val.
Kaina: 2 Eur/1 asmeniui.
Kontaktinis asmuo: Aušra
Petrauskienė tel. 861285668.

8.Aleksandro ir Danutės Laukučių

sodyboje (Žvelgaičių g. 5, Žagarė, Joniškio
raj. LT- 84319) turėsite galimybę pabendrauti
su sodybos šeimininkais, apžiūrėti jų
auginamus įvairius vaismedžius, vaiskrūmius ir
kitus augalus. Galėsite įsigyti žagarvyšnių
sodinukų bei degustuoti iš žagarvyšnių
gaminamos produkcijos.

•

Kontaktinis asmuo: Danutė
Laukutienė tel. 865779853.

9. Tautodailininko Vido Sakalausko

dirbtuvėse (Rengių g. 15, Žvelgaičiai,
Joniškio raj.), kuriose gaminami baldai bei
įvairiausios kitos interjero detalės, suvenyrai iš

Žagarę kviečiame išsinuomoti dviračius ir
pasivažinėti po senąsias miesto gatveles ar
apylinkes.

•

•

Kaina: pirma nuomos valanda 2
Eur; kiekviena papildoma
valanda 1 Eur; nuoma visai
dienai 6 Eur.
Kontaktinis asmuo: Saulius
Mitrikas tel. 868740247.

11. Dievo Tarnaitės Barboros

Žagarietės kriptoje (Senosios Žagarės Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia, Švėtės g. 1, Žagarė,
Joniškio raj. LT- 84318). Senoji Žagarė garsėja
Barboros Umiastauskaitės (Barboros
Žagarietės) kultu. 2005 m. Šiaulių vyskupo
Eugenijaus Bartulio prašymu pradėta
beatifikacijos byla siekiant Barborą Žagarietę
paskelbti palaimintąja, kriptoje galite pamatyti
simbolinį karstą, prie kurio niekada nevysta
gėlės.

•

Kontaktinis asmuo: Žagarės Šv.
Apašt. Petro ir Povilo parapijos
klebonas Marius Dyglys tel.
861717515.

12. Pramogos prie Žvelgaičių ežero.
Kelionę po Žagarę kviečiame užbaigti žavios
gamtos apsuptyje prie Žvelgaičių ežero. Čia
galėsite paplaukioti ežere vandens dviračiais,
valtimis ar baidarėmis, vaikams skirti batutai ir
sūpynės. Pramoga, kurios nerasite kitur –
plaukiojanti pirtis!

•

Kontaktinis asmuo: Igoris
Sapožnikovas tel. 867193930.

Praneškite apie savo apsilankymą iš anksto!

Produkcijos įsigijimui ir įstaigų, sodybų
lankymui derėtų turėti grynųjų pinigų.

