ROŽIŲ SVAIGULYS TUKUME IR ŽAGARĖS VYŠNIŲ
FESTIVALIS
Programa:
12 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – aikštelė Gegužių gatvėje, prie Akropolio, 12.15
val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros (galime paimti iš Joniškio). Atvykstame į Tukumą.
Tukumas – miestas, kuris dar garsėja kaip Rožių miestas, o Liepos 13-15d. čia vyks Rožių šventė.
Šioje šventėje išvysime neįtikėtinų kompozicijų, paveikslų iš rožių, bei galėsime padėti kartu kurti
didžiausią pasaulyje rožių vainiką, arba dalyvauti pašėlusiose „Vežimų iš rožių“ varžybose su pačių
pasigamintomis nemechaninėmis transporto priemonėmis.
Apie 16:30 atvykstame į įspūdingą rožių daigyną „Rozītes“, kuris didžiuojasi dideliu kiekiu
istorinių, angliškų, kiniškų, japoniškų ir kitų rūšių rožėmis. Čia taip pat vyraus šventiška nuotaika, o
daigyno šeimininkai pasiūlys paragauti jums nepakartojamo aromato rožių žiedlapių vynu*.

Apsvaigę nuo rožių kvapo bei skonio keliaujame į Žagarę, kur prisirpusios gardžiosios vyšnios kviečia
jau į 14-tąjį Žagarės vyšnių festivalį, kur kiekvienas atvykęs galės surasti kažką mielo savo
akiai ir širdžiai.
Žagarės vyšnių festivalyje nemokamai pristatomi aukščiausius apdovanojimus pelnę Lietuvos
kino, teatro, džiazo, klasikinės ir populiariosios muzikos laureatai bei žymūs užsienio šalių atlikėjai.
Žagarėje festivalio metu tikras šurmulys – čia vyks vyšnių turgus, įvairios sportinės varžybos,
turnyrai, verdama zaptės – žagarietiškos vyšnienės su kauliukais bei žinoma įspūdinga koncertinė
programa su garsiomis scenos žvaigždėmis kaip GJan, Ieva Zasimauskaitė, Naktinės personos,
Marijonas Mikutavičius..
Programa čia: http://14.zagaresvysniufestivalis.lt/programa/

00:00val – nugriaudės šventiniai fejerverkai po kurių keliaujame atgal į namus.

P.S. renginio organizatoriai ragina visus apsirengti vyšnine spalva arba bent jau turėti
vyšnias simbolizuojantį aprangos akcentą.
Kelionės kaina -15Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Transportas;
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Rožių žiedlapių vyno taurė 1Eur
Informacija /registracija tel.: 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

