
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I DIENA 

Naisiai 
Gėlės g. 9, Naisiai, Šiaulių r. 

 

• Baltų dievų muziejus 

• Inkilų, Baltų žolynų ir Šiaulių krašto 

literatūros muziejus. 

• Saulės aikštė, Alkos kalnas, Ugnies 

aikštė, Mėnulio akis, Laimės ežeras, 

Meilės sala ir įspūdingo dydžio Baltų 

arena. 

• „Naisių vasaros“ teatras 

• Ramūno Karbauskio Žemaitukų žirgynas, 

dažasvydžio centras. 

• Pliažas 

• Romantiški pietūs-vakarienė kavinėje 

„Baltas Gandras“. 

• Jaukūs, išskirtinio išplanavimo svečių 

namai „Baltas Gandras“ 

• Grill Inn Naisiai 

 

Apsilankymo trukmė – visa diena. 

Tel. +370 611 33 333 

 

 
II DIENA 

Viešbutis – baras „Grafaitė“ 
Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių r. 

 

• Gyvos muzikos renginiai 

• Lietuvška, europietiška, amerikietiška virtuvė. 

• Belaidis internetas 

• Galima nemokamai pasikrauti elektromobilį 

• Lauko terasa romantiškai vakarienei  

• 24 kambarių viešbutis 

• Vakarienės/pusryčių užsakymas į kambarius.  
 

Apsilankymo trukmė – pusdienis/visa diena. 

Tel.: +370 41 58 91 20 

         +370 686 19 191 

 

Kairių pušynas 
Kairiai, Šiaulių r. 

 

Romantiškas 

pasivaikščiojimas puikiai 
sutvarkytame Kairių 

pušyne. Pušyne yra įrengtos 

pasisėdėjimo vietos, 
tinklinio aikštelė, 

persirengimo kabinos, 

didelė akmeninė laužavietė, 
geras krantas maudynėms ir 

iškyloms su šeima ar 

draugais. 
Kairių Švč. Mergelės 

Marijos, Belaisvių 
Vaduotojos, bažnyčia. 

 

 Kurtuvėnų regioninis 

parkas 
Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r. 

 

• Girnikų šventkalnis 

• Kurtuvėnų gyvojo 

žirgo muziejus 

• Kurtuvėnų dvaro 

sodyba 

• Kurtuvėnų 

pažintiniai takai 

• Smuklė „Kryžkelė“ 

 

Apsilankymo trukmė – 

visa diena. 

 

Tel.:  +370 41 37 03 33 

+370 618 29 964 
 

Grafo Zubovo viešbutis-mini SPA 
Dubysos g. 1, Bubiai, Šiaulių r. 

 

• 10 jaukių kambarių pro kurių langus 

atsiveria gražus vaizdas į parką. 

• Mini SPA-garinė pirtis su baseinu, 

infraraudonųjų spindulių sauna ir 

procedūros po pirties atpalaiduos kūną ir 

atgaivins sielą. Pirtyje sušildytas kūnas 
geriau priima masažo su priedais 

procedūras. 

• Dviračių takas Šiauliai-Bubiai-

Kurtuvėnai 

• Bubių tvenkinys 

• Bubių dvaro parkas romantiškiems 

pasivaikšiojimams 

• „Grafo Zubovo“ restoranas 

Apsilankymo trukmė – visa 

diena/pusdienis. 
 

Tel.: +370 41 43 04 04 
       +370 686 88 555 
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