GRAŽIAUSIA MEILĖS ISTORIJA – BALETAS “GULBIŲ
EŽERAS “ IR KALĖDINĖ RYGA
Programa:
“Gulbių ežeras” – rusų kompoziotoriaus Piotro Čaikovskio baletas, sukurtas pagal
Vladimiro Begičevo ir Vasilijaus Gelcerio libretus. Tai gražiausia meilės istorija kuri jau
daugiau nei šimtmetį yra populiariausias baletas visų teatrų repertuaruose. P.Čaikovskio
baletas –tai senovinė vokiečių legenda, pasakojanti apie puikiąją princesę Odettą, piktojo
burtininko paversta gulbe. Princas Siegfridas medžiodamas atranda gulbių pulką. Kai
viena iš gulbių Odetta virsta gražia mergina, jis iš karto įsimyli ją. Tačiau ji yra užburta ir
gali virsti žmogumi tik naktį……

12.00val išvykimas į Rygą. Išvvykimo vietos: 12.00val Gegužių gatvė PC Akropolis ir 12.15
Tilžės gatvė stotelė prie Katedros .
Latvijos sostinė Ryga pelnytai vadinama Baltijos šalių Kalėdų sostine. Atvykę į Rygą pamatysime
skoningai papuoštas senamiesčio gatves, tikrų ir elektrinių žvakučių liepsneles languose išdabintas
kavinių ir parduotuvių vitrinas ir šurmuliuojančias kalėdines muges. Pajausime skrudintų migdolų ir
imbierinių meduolių kvapą…. Pradžioje apžvelgsime Rygą nuo vieno aukščiausio Rygoje
pastato – Latvijos Mokslų Akademijos apžvalgos aikštelės (Akademijos laukums 1, Ryga).
Apžvalgos aikštelė yra 65 m aukštyje. Iš apžvalgos aikštelės apžvelgsime Rygą.* (esant
blogam orui apžvalgos aikštelė uždaryta)
Toliau pažintis su Rygos senamiesčiu: Rygos pilis ir gynybinė siena su Parako bokštu bei Švedų
vartais, ”trijų brolių“ namai, Domo katedros ir vienuolyno ansamblis, šimtmečius menanti Rotušės
aikštė kurioje visų pastebimas gražiausias pastatas –Juodagalvių gildijos namai, Laisvės paminklas,
miesto istoriją liudijančios Didžioji ir Mažoji miesto gildijos, namas su katinu, šv.Petro bažnyčia.
Aplankome Katedros aikštę kur paprastai vyksta Rygos Kalėdų mugė. Po mugę klajoja Kalėdų
senelis, skamba kalėdinės melodijos, vyksta koncertai. Prekiaujama latviška produkcija, amatininkų
dirbiniais, rankų darbo suvenyrais. Pasivaikščiojimo-ekskursijos piktograma “Kalėdinė
eglutė”.
19.00val Rygos Operos teatre žiūrėsime baletą “Gulbių ežeras”.
Po spektaklio kelionė į Šiaulius.

Kelionės kaina 15Eur

Bilieto į baletą ”Gulbių ežeras” : kaina 12Eur
Latvijos Mokslo akademijos apžvalgos aikštelė 5Eur
Informacija/Registracija: Vilniaus 233, Šiauliai: 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva
Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

