LEGENDINIS TURECKIO CHORAS JŪRMALOJE “DZINTARS” KONCERTŲ SALĖJE
Programa:
Milijonus pakerėjusi garsi meno grupė “Tureckio choras” 2018 08.18 atvyksta į Jūrmalą.
Dešimt išskirtinių balsų ne tik pasidalys ryškiausiais pasaulinės muzikos lobyno
brangakmeniais, bet ir padovanos žiūrovams nepamirštamą reginį, kupiną orginalios
scenografijos ir staigmenų. “Tureckio choras” tai 21 amž muzikos fenomenas stebuklingai
derinantis išskirtines vokalines galimybes, aktorinį meistriškumą ir neįtikėtiną solistų
charizmą. Juos vadina populiarumo rekordininkais. “Tureckio choras” subtiliai atlieka
viską, ką gali pasiūlyti pasaulinė muzika, nuo Mocarto arijų iki “Queen” kūrinių, nuo
liaudies dainų iki estrados hitų.

12.00 išvykimas iš Šiaulių, iš Gegužių gatvės ,aikštelė prie PC “Akropolis”, 12.15 -Tilžės g.
stotelė prie Katedros. Kelionė į Jūrmalą. Jūrmala- vienas didžiausių kurortų Baltijos šalyse.
Ekskursija -pasivaikščiojimas po Jūrmalos pagrindinėmis Jomas ir Jūras gatvėmis. Jūrmala
vienas didžiausių istorinės medinės arcitektūros paveldo paminklų Latvijoje-čia 103
ypatingos reikšmės ir 295 vietinės reikšmės architektūros paminklai, 7 iš jų sakralinės paskirties (3
liuteronų 2 katalikų bažnyčios ir 2 cerkvės). Apžiūrime Aspazijos namą. Šį namą kaip vasaros vilą
pastatė baltvokietė Marija Kiršteinė 1903m. Šiame name paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį
praleido žymi Latvijos poetė Aspazija. Dabar čia įrengtas muziejus, skirtas poetės atminimui.
Aplankome Dubultų bažnyčią -išraiškingiausią apylinkės objektą. Tai monumentaliausias ir
puošniausias moderno stiliaus pastatas visoje Jūrmaloje savo istorine bei sakraline prasmėmis.
Trigorų gatvėje pamatysime į dangų šaunantį Jūros paviljono bokštą. Tai vienas žymiausių 20
amžiaus pradžios visuomeninių centrų pajūrio kopose. Šio centro terasoje 1929m apsilankė Švedijos
karalius Gustavas V.
Latviai giriasi:niekur kitur pasaulyje nėra tokios vietos kaip Jūrmala -beveik 33 km kvarcinio smėlio
paplūdimys Majorų paplūdimyje dunkso 1995 m pastatyta vėžlio skulptūra sumbolizuojantį
pastovumą, ilgaamžystę.
Pageidaujantiems laisvas laikas pajūryje
Vakare iš visų vilų link “Dzintari” koncertų salės ims sukti kostiumuoti ponai ir ponios. 19
val “Dzintari ” koncertų salėje nepakartojamas, nuostabus “TURECKIO CHORO ”
koncertas*.
Po Koncerto kelionė į Šiaulius.

KELIONĖS KAINA 15Eur
BILIETAI Į KONCERTĄ nuo 50Eur /žm
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Kelionės organizavimas
Informacija /registracija 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

