Arbata Jaunmoku pilyje ir Raimondas Paulas Jūrmaloje
Programa:
12val išvykimas iš Šiaulių – aikštelė Gegužių g. prie pc “Akropolis”, 12:15val stotelė prie
Katedros.
Vykstame į Tukumo apylinkes, kur stūkso prabangi Jaunmoku pilis, kuri buvo Rygos burmistro
Džordžo Armistedo medžioklės ir vasaros rezidencija. Jaunmoku pilis – vienas iš Rygos
architektūrinių šedevrų. 1901m. architektas Wilhelmas Bokslafas Rygos merui pastatė pilį
derindamas neo-gotikos ir art nouveau architektūros stilius. Raudonom čerpėm dengti stogai,
daugybė bokšteliais ir kaminėliais puoštų fliugelių, ištaigingi paradiniai laiptai išties sukuria
romantišką vaizdą. Pilyje yra išlikusi krosnis su unikaliais Rygos vaizdų piešiniais. Po ekskursijos
degustuosime įvairių žolelių arbatą, o gidas papasakos apie gydomąsias žolelių savybes ir paaiškins,
kaip teisingai rinkti ir ruošti arbatą.
Atsigėrę skanios arbatos keliaujame į Latvijos vasaros sostinę – Jūrmalą. Jūrmala neretai vadinama
svarbiausiu Latvijos kurortu. Net keli iš kurorto paplūdimių yra pelnę Mėlynosios vėliavos statusą,
kuris pažymi paplūdimio kokybę ir tai, jog šis paplūdimys atitinka tarptautinius standartus.
Laisvas laikas prie jūros arba gido lydimi pasivaikštome po Jūrmalą. Jomas gatvė – pagrindinė
miesto pėsčiųjų gatvė, kurioje ne tik gausu istorinio paveldo statinių, bet ir kavinių, restoranų su
vasaros terasomis, kuriose aidi gyva muzika, todėl malonu tiesiog jaukiai pasedėti, pavalgyti
besiklausant muzikos. Jomas gatvėje, buvusiame “Horno” viešbutyje jaunystės laikais grojo garsus
latvių muzikantas ir kompozitorius Raimondas Paulas, kurį mes vėliau išvysime ir išgirsime koncerto
metu.
Jūrmaloje galėsite įsiamžinti prie dviejų populiarių skulptūrų: besisukančio varinio gaublio,
simbolizuojančio ilgą gyvenimą ar prie varinio vėžlio skulptūros, simbolizuojančios taiką, ramybę ir
ilgą gyvenimą.
20val Jūrmalos “Dzintari” koncertų salęje, vasaros sezono atidarymo proga Jūsų laukia įspūdingas
koncertas su Raimondu Paulu ir Radijo Big Bendu. Maestro R. Paulas pasirodys antrojoje
koncerto dalyje ir atliks žymias Latvijos liaudies dainas, skirtas Latvijos šimtmečiui paminėti.
Po koncerto keliaujame namo.

Kelionės kaina – 16 Eur
Bilietas į koncertą – 10Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Kelionė komfortabiliu autobusu
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje:
* Jaunmoku pilis. Ekskursija ir arbatos degustacija – 4.50Eur/žm + vietiniai gidai 40Eur/grupei
* Bilietas į koncertą – 10Eur
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