Į JELGAVĄ LATVIŠKŲ SŪRIŲ PARAGAUTI IR 23-ąjį
LEDO SKULPTŪRŲ FESTIVALĮ APLANKYTI
Programa:
Išvykimas iš Šiaulių: 13.30 val. PC Akropolis, Gegužių g. ir 13.45 val. Katedros stotelė,
Tilžės g.

Kelionė lietuviškos Žiemgalos keliais į latviškąją Žiemgalą. Grožimės Žiemgalos krašto
vaizdais, klausomės gido pasakojimo apie šį kraštą, šio krašto istoriją. 15.00
val. Atvykstame į Jelgavos rajono kaimo sodybą „Blūdži“. Makalnų šeima siūlo
naminių sūrių, daržovių salotų ir koncervuotų produktų degustavimą ir įsigijimą.
Gaspadinė Inara pavaišins 9 rūšių sūriu, kepta namine duona, žolelių arbata.
Ypatingas yra marinuotas sūris, kuris 2014 m. parodoje „Ryga Food 2014“ gavo
nominaciją – „Tautos sūris“. Sūrių pristatymas vyks lietuvių kalba.
Atvažiuojame į Jelgavą buvusią Kuršo hercogystės sostinę. Sužinome Jelgavos istoriją: kokie
kilnūs, įdomūs žmonės įvairiu istoriniu laikotarpiu lankėsi, gyveno Jelgavoje. Ekskursija po
Jelgavą: didingi baroko stiliaus Jelgavos rūmai (18 a.), Švč. Trejybės bažnyčia (16
a.), Academia Petrina (pirmoji Latvijos aukštoji mokykla), Šv. Simono ir Šv. Onos
ortodoksų cerkvė, primenanti Rusijos imperatorienės Anos Ivanovnos valdymo
laikotarpį, senojo miesto fragmentai ir unikalus pėsčiųjų tiltas „Mitava“(2012 m.).
18.00 val. pavalgymas bistro kavinėje „Silva“ (Driksas iela 9. Dienos pietūs apie 5
Eur/asm.).
Jelgavoje jau 23 kartą vasario mėnesio pradžioje rengiamas unikalus ledo skulptūrų
festivalis. Jis įsikūręs Pašto ir pilies salose ir Čakstės bulvare. Festivalis Tarptautinis, jame
dalyvauja daugiau nei 30 pasaulinio lygio menininkų, skulptorių iš įvairių šalių. 2022 m.
festivalio tema „ZOO“. Ledo skulptūrų festivalio lankymas, kur jūsų laukia ne tik
skulptūros, bet ir teatralizuoti pasirodymai, ledo kalneliai, muzikiniai kūrybiniai žaidimai,
koncertai, muzikos ir šviesos pasirodymai www.festivali.jelgava.lv
Apie 21 val. išvykstame į namus.
Kelionės kaina – 20 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas-komfortabilus autobusas;

*Kelionės vadovas-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Latviškų sūriu degustacinė programa – 10 Eur;
*Bilietas į festivalį (kaina tikslinama);
*Pavalgymas – dienios pietūs apie 5 Eur/asm.
Pastaba dėl vykimo į Latviją: būtinas ES COVID sertifikatas paskiepijimo arba persiergimo.
Vaikams iki 12 metų testavimo ir izoliacijos reikalavimai nėra taikomi. Keleiviams, bet
kokiu būdu ir iš bet kurios valstybės keliaujantiems į Latviją arba vykstantiems per
šalį tranzitu, privaloma ne anksčiau kaip prieš 48 valandas iki Latvijos Respublikos
sienos kirtimo užpildyti keliautojo anketą covidpass.lv ir išsaugoti QR kodą.
Informacija/registracija: 869684064; 841399544 kelionės operatorė-vadybininkė Sigita.

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

