Į KLAIPĖDOS MIESTO GIMTADIENĮ – JŪROS ŠVENTĘ
SU NEMOKAMU JŪRŲ MUZIEJAUS APLANKYMU
Programa:
Kelionės data: 2022.07.31
Liepos 29-29-31 +08.01 į Klaipėdą sugrįžta populiariausias vasaros renginys – galinga jūros šventė
su visais jūriniais akcentais. Šį kartą svetingiausias savaitgalis Klaipėdoje bus dar gausesnis, nes
tuo pačiu Klaipėda švenčia 770-ąjį savo gimtadienį Klaipėdoje. Skambės skambiausios melodijos,
vyks teatriniai pasirodymai, parodos, pasirodymai…
Kelionę pradedame Šiauliuose ryte 9.00 val. Išvykimo vietos:
9.00 – Tilžės g. Katedra.
9.15 – Gegužių g. Akropolis.
Keliaujame komfortabiliu 20 v. autobusu. Apie 12 val. atvykstame į uostamiestį. Su autobusu
persikeliame į Smiltynę. Nuvažiuojame į Jūrų muziejų, kuris paskutinį mėnesio sekmadienį
lankomas nemokamai. Aplankome jūrų muziejų.
Toliau grįžtame į Klaipėdos senamiestį, kur iki vakaro Klaipėdos pilies kiemo aikštėje šurmuliuoja
meistrai, pasirengę pademonstruoti anksčiau mieste klestėjusius amatus. Miestiečiai ir svečiai
kviečiami išbandyti savo jėgas ir vikrumą žaidžiant senuosius žaidimus, aidės senovinė muzika,
skambės legendos apie Klaipėdą.
Kelionės vadovo lydimi pasivaikščiosime po Klaipėdos senamiestį, atrasime svarbiausias miesto
erdves, paslaptingus objektus ir sužinosime jų istorijas. Laisvas laikas kavai, pavalgymui.
18.30 val. pakviesime pažinti Klaipėdos uostą iš arti. Jūsų laukia 1 val. 30 min. trunkanti ekskursija
Kuršių mariomis laivu “Forelle“**
Išplauksime iš Kruizinių laivų terminalo, Žvejų g. 24, Danės upės.
Pamatysite SDG laivą – saugyklą „Independence,“ nuostabius Kuršių nerijos vaizdus bei
didžiuosius uoste besisvečiuojančius laivus.
Grįžę apie 20 val. keliausime namų link.
KELIONĖS KAINA – 30 Eur /žm
Į kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu 20 v. autobusu;
*Kelionės vadovo – gido paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.

Papildomos išlaidos – mokami objektai, mokamos paslaugos:
*Ekskursija laivu „Forelle“ po Klaipėdos uostą – 10 Eur/žm, vaikams iki 12 m. – 7 Eur
*Persikėlimas į jūrų muziejų – 2 Eur
Pastaba: Lankomų objektų eiliškumas gali keistis. Lydintis kelionės vadovas ekskursijos
jūros muziejuje neveda.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA: Vilniaus g. 206, Šiauliai. Tel 841399544, 860197003 –
vadybininkė, kelionės operatorė IEVA

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

