


13 - 14 d. Savaitgalio kelionė: Pažintis su dangaus objektais ir žvaigždynais. Molėtų observatorija 
– Dangaus šviesulių stebykla-Etnokosmologijos muziejus – žygis ir Radvilų troškinys.

20 d. Savaitgalio pažintinė kelionė autobusu – Kuršių pėdsakais Lietuvoje.

20 d. Savaitgalio kelionė gėlių turas: Saulėgrąžos – hortenzijos – gėlių festivalis.

27 d. Vienos dienos pažintinė kelionė: Desertų degustacija – 
senovinis kaimas – retro automobiliai.

6 d. Pažintinė vienos dienos kelionė: Mūšos tyrelio pažintinis takas - Žagarė

6 d. Pažintinė savaitgalio kelionė autobusu į šaltibarščių čempionatą.

6 d. Kazdangos pilis – sapnų gaudyklės edukacija – pieno muziejus – šitake grybai.

7 d. Pažintinė vienos dienos kelionė autobusu į pavasario gėlių festivalį.

14 d. Marso kanjonai: Menčių klinčių karjeras - Šaltiškių molio karjeras - 
Papilės apžvalgos bokštas – Renavo dvaras. 

21 d. Rokiškio dvaras – Mato bažnyčia – edukacija „sūrio kelias“ – teatralizuota ekskursija.

28 d. Pažintinė kelionė autobusu Panemunės (Rojaus) keliu su grafiene 
Rozalija ir teatralizuota ekskursija Veliuonoje.

28 d. Rododendrai – plaukimas Daugava upe – ekskursija Rygoje

3 d. Savaitgalio pažintinė kelionė autobusu: gervių stebėjimas - suvalkiečio sodyba – piliakalniai

10 d. Verkių regioninis parkas – Pučkorių atodanga – Lukiškių kalėjimas.

17 d. Pažintinė dienos kelionė: Dzūkiškos bandos – ekskursija Alytuje – Šampano degustacija

24 d. Savaitgalio pažintinė kelionė autobusu: Tundrynas – akmenų muziejus - piliakalnis. 

1 d. Pažintinė vienos dienos kelionė: Sudargo piliakalniai - Zanavykiškas ragaučius -
 Zyplių dvaras - Gelgaudiškio dvaras. 

8 d. Pažintinė-degustacinė dienos kelionė autobusu į Biržus su avienos degustacija ir girnų muziejumi

15 d. Pažintinė kelionė autobusu: Siesikų dvaras – Antano Smetonos rezidencija – 
kugelis – Taujėnų dvaras. 

22 d. Pažintinė vienos dienos kelionė į Anykščių Helovino labirintų parką.

22 d. Švėkšnos edukacinė programa muiliuko gamyba ir vyno degustacija.

29 d. Pažintinė dienos kelionė autobusu: Tėvo Stanislovo saugotuvės – Kėdainiai–vaišės.

12 d. Pažintinė dienos kelionė: Pažaislio vienuolynas – Kauno pilis – Stipriųjų gėrimų degustacija

19 d. Patyriminė kelionė: Bistrampolio dvaras – Eglutės žaisliukų muziejus – Porceliano ekspozicija

26 d. Pažintinė kelionė autobusu: Pakruojo dvaras – telefonijos muziejus

4 d. Pažintinė dienos kelionė autobusu: Paukščių šventė Kaišiadoryse. 

2 d. Savaitgalio degustacinė kelionė autobusu: A. Adamkienės cepelinai 
ir muziejus – duonos kepimas – brandintų sūrių degustacija.

2 d. Smėlio urvai – Kuldiga – Latviškas vynas. 

9 d. Pažintinė kelionė autobusu į Šalčininkų rajoną- Paulavos respubliką - levandų uostą.

9 d. Patyriminė dienos kelionė: Maironio tėviškė – Porceliano ekspozicija – Levandų jūra.

16 d. Pažintinė savaitgalio kelionė autobusu: Keramikos muziejus - 
Šlyninkos malūnas - Stelmužės ąžuolas. 

 17 d. 
(Sekmadienis)

Pažintinė kelionė: Plaukimas į Rumšiškes – Liaudies buities muziejus. 

23 d. Savaitgalio pažintinė kelionė į Anykščius 

30 d. Pažintinė dienos kelionė autobusu Panemunės (Rojaus) keliu. 

3 d. Vienos dienos pažintinė kelionė autobusu: kalėdaičio (plotkelės) gamyba – 
Kudirkos Naumiestis – dvaras. 

10 d. Kalėdinė kelionė į Vilnių: Prezidentūra - Universiteto kiemeliai - Stiklių gatvė - muziejus.

17 d. Naktinis Kalėdinių eglučių turas.

17 d. Pažintinė kelionė po Pakruojį ir alus darykla.

11 d. Istorinio romano „Fata Morgana“ pėdsakais. 

11 d. Alsungos miestas – Suitų bendruomenė -  smėlio urvai - Kuldiga. 

18 d. Plaukimas baidarėmis-partizanų žeminė-žygis su gidu.

25 d. Pažintinė - degustacinė vienos dienos kelionė autobusu po Sedos miestelį – 
pusmarškonė košė - ,,Marso kanjonai‘‘. 

LATVIJA

3 d. 10 d. 17 d. 24 d. Ekskursijos po Klaipėdos senamiestį. 19 val. 

4 d. 11 d. 18 d. 25 d. Pažintinė kelionė: Rusnės sala-Uostadvaris-Šilutė

1 d. 8 d. 15 d. 22 d. 29 d. Ekskursijos po Klaipėdos senamiestį. 19 val. 

2 d. 9 d. 16 d. 23 d. 30 d. Pažintinė kelionė: Rusnės sala-Uostadvaris-Šilutė

5 d. 12 d. 19 d. 26 d. Ekskursijos po Klaipėdos senamiestį. 19 val. 

6 d. 13 d. 20 d. 27 d. Pažintinė kelionė: Rusnės sala-Uostadvaris-Šilutė


