Į EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖS – KAUNO MUZIKINĮ
TEATRĄ. OPERETĖ ,,SILVIJA“
Programa:
Operetė „Silvija“ – vengrų kompozitoriaus Imrės Kalmano kūrinys (originalus
pavadinimas – „Čardašo karalienė“).
Puiki dramaturgija, nesenstanti muzika, šmaikščios intrigėlės, o svarbiausia – žavi
ir viltinga meilės istorija. Meilės jausmas nepavaldus laikui, jam neegzistuoja jokie
dėsniai ir taisyklės ar instrukcijos, bet jis yra vienas svarbiausių mūsų būties
sąlygų. Spektaklio metu susipažinsime su operetės herojų gyvenimu, su jų sociumu.
Centre – įsimylėjusi porelė, už jų – laikraštį skaitantis senolis, o tolumoje – dešimtys
į darbą skubančių žmonių. Taigi, ,,Silva“ pilna matomų ir nematomų herojų,
siekiančių atrasti meilę dramatiškame 1935-ųjų gyvenime..
Ryte išvykimas iš Šiaulių į Kauną. Išvykimo vietos ir laikas:
9.30 val.– Gegužių gatvė, PC Akropolis.
9.45 val. – Tilžės gatvė, Katedra.
Apie 12.30 val. atvykstame į Kauną. Sustojame prie Kauno tvirtovės, 9 forto. Ekskursija
„9-to forto gynybinė siena -požemiai“ (trukmė – 0,45 val. Bilieto kaina 6-3 Eur. Gidas
grupei – 15 Eur). Kitas sustojimas – prie Kauno pilies. Pilies kieme pastatyta Vyčio
skulptūra, kuriai autorius suteikė „Laisvės kario“ pavadinimą. Ši skulptūra buvo išlieta
Ukrainos sostinėje Kijeve. Vytį iš Ukrainos į Kauną atgabeno ukrainiečiai. Tai – brangus
praeities simbolis dabarčiai ir ateičiai… Šalia Kauno pilies – Šv. Jurgio kankinio bažnyčia
ir Bernardinų vienuolynas (Papilio 7). Laisvas laikas pavalgymui. Pietų stalas paruoštas
restorane „Senoji skrynia“*. Po pietų, kelionės vadovo lydimi, nuvažiuojame prie „Verslo
centro 1000“ (Taikos ir Pramonės prospekto sankirta). Pamatysime naują objektą Kaune.
Verta jį pamatyti dėl netradicinės architektūros. Pastato fasadas atkartoja susuktą
1926-1941 m. apyvartoje buvusį 1000 Lt banknoto piešinį. Pasivaikštome po Kauno
senamiestį. Vienas iš gražiausių vaizdų Kaune – Kauno Rotušė, Rotušės aikštė. Prasmingas
gyvenimas vyksta Laisvės alėjoje. Vaikštant alėja, turėsime unikalią galimybę susipažinti su
išskirtine ir gausia Kauno tarpukario modernistine architektūra. Iki šiol Kaunas išlieka bene
vieninteliu miestu pasaulyje, kur buvo pastatyta ir iki šiol išliko tiek daug modernizmo,
Bauhaus stiliaus pastatų: Lietuvos paštas, Muzikinis teatras, Lietuvos bankas. Laisvės
alėjoje išvysite ir Vytauto Didžiojo paminklą… Laisvas laikas. 18 val. Muzikiniame teatre
– operetė „Silvija“ (trukmė – 2,5 val.). Kelionė į namus.

KELIONĖS KAINA – 25 Eur
BILIETO KAINA – 18 Eur
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*9 fortas. Bilietas – 6-3 Eur;
*Gidas 9 forte – 15 Eur / grupei;
*Pavalgymas restorane „Senoji Skrynia“ – 10 Eur.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841399544, 869684064 vadybininkė-kelionės operatorė
Sigita Vapsvaitė.

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

