PALANGA. MIKIO TEODORAKIO BALETO “GRAIKAS
ZORBA” (PREMJERA)
Programa:
Maršrutas: MOSĖDIS – PALANGA
Legendinį Mikio Teodorakio baletą “Gaikas Zorba” pristato pasaulinio garso choreografas
ir kūrinio libreto autorius Lorca Massine.
Tai – daugiau nei 30 šalių pastatytas spektaklis, kurį matė daugiau kaip 2 milijonai žmonių.
“Graikas Zorba” – tai daugiau nei baletas, tai spektaklis, kuriame susilieja muzika, šokis ir
literatūra, drama, choro dainavimas. Tai ”opera omnia”. Muzika ir šokis sukuria dramą,
kurios pagrindas yra laisvė, meilė ir draugystė.
“Graikas Zorba” – tai istorija apie gyvenimą. Nikas Kazantzakis, apysakos “Graikas Zorba”
autorius sukūrė herojų, kuris yra gyvenimo čempionas, kuris džiaugsmu įveikia liūdesį…
12.val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – PC Akropolis Gegužių gatvėje ir 12.15 val. –
Varpo g. aikštelė prie Valstybinės Kolegijos.
Kelionė Žemaitijos keliais į akmenų karaliją – Mosėdį. Apie 14 val. atvykstame į Mosėdį –
“kūlių suostenę”. Mosėdis – vienas gražiausių, tvarkingiausių, turistų labiausiai lankomų Žemaitijos
miestelių.
Mosėdis prieš šimtmečius garsėjo savo pilimi, vėliau vyskupo dvaru, o šiandien – Vaclovo
Into įkurtu unikaliu akmenų muziejumi. Bartuvos upės slėnyje, 8 ha plote, sukomponuotos
kompozicijos iš daugiau nei 150000 įvairių akmenų, akmenėlių, kurių didžiausias sveria net 50
tonų…
Muziejuje yra 2 ekspozicijos. Pirmoji įrengta sename malūne, kur galima susipažinti su fosilijomis,
spalvomis ir faktūromis turtinga smėlio kolekcija.
Lauke pasijusite, tarsi atsidūrę Švedijos ir Suomijos gamtos pasaulyje… Kelionės vadovo lydimi,
pasivaikštome po Akmenų muziejų, apžiūrime muziejaus ekspozicijas*.
Keliaujame į Palangą. Atvykę į Palangą, pirmiausia pasigrožėsime kurortu iš daugiau nei 20 m
aukščio Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšto, kur varpų zonoje
įrengta apžvalgos aikštelė (apsilankymas nemokamas).
Laisvas laikas kurorte, skirtas kavai, pavalgymui.

20 val. Palangos koncertų salėje – Klaipėdos Muzikinio teatro šokio spektaklis / PREMJERA
“GRAIKAS ZORBA”. Trukmė – 2 val.
22 val. išvykstame į Šiaulius.

KELIONĖS KAINA – 18 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Bilietai į spektaklį: 9-14-18 €
*Mosėdis. Akmenų muziejus. Bilietas 1-3 € /žm.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

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

