KARAMELĖ IR TARPTAUTINIS LEDO SKULPTŪRŲ
FESTIVALIS JELGAVOJE
Programa:
Vasario 8-10d. Jelgavoje bus sukurtas ledo skulptūrų parkas –didžiausia ledo skulptūrų
paroda Baltijos šalyse. Parodos metu galėsite stebėti ledo skulptūrų parodomąją gamybą,
vyks muzikiniai pasirodymai. Sutemus lankytojai galės mėgautis sinchronizuotais ledo
skulptūrų, muzikos ir šviesos pasirodymais.

13.15val išvykimas iš Šiaulių į Jelgavą. 13.15val aikštelė Gegužių g prie pc Akropolis,
13.30val Tilžės g stotelė prie Katedros. Kelionė į Latviją, Jelgavą.
15.30val aplankysime Gedarto Elzaso Jelgavos istorijos ir meno muziejų*. Šis pastatas
žinomas istoriniu pavadinimu Academia Petrina pastatytas 1775 metais paskutinio Kuržemės ir
Žiemgalos hercogo Pėterio Byrono iniciatyva, jame buvo pirmoji aukštoji mokykla Latvijos
teritorijoje.
Muziejaus ekspozicijos pasakoja apie reikšmingiausius istorinius įvykius nuo seniausių laikų iki mūsų
dienų Jelgavoje ir jos apskrityje. Vertingiausias muziejaus kolekcijos objektas yra senojo latvių
tapybos meistro Gederto Eliaso (1887–1975) darbų kolekcija. Ekskursija muziejuje.
17.00 val keliaujame pasmaližiauti „Karamelių darbnicą: Ši karamelių dirbtuvė Jelgavoje
įsikūrė 2014 m. Tai puiki įmonė kurioje dirba jauni ,darbštūs ir draugiški žmonės. „Mes darbą
pradėjome kartu, nes mums patinka gaminti karameles ir mes siekiame, kad karamelių gamyba tapti
panaši į meną“ sako dirbtuvių jaunieji meistrai. Apsilankius dirbtuvėse: karamelės gaminimo
demonstracija ir pagamintų karamelinių saldainių degustacija. Patys dalyvaujate gamybos procese,
pasigaminate saldainiuką ant pagaliuko.*

Po to lankote ledo skulptūrų parką, kur vyksta Tarptautinis Ledo skulptūrų festivalis 2019
(Apie festivalį daugiau informacijos www.festivali.jelgava.lv). 2019m festivalis organizuojamas
jau 21 kartą, 32 profesionalūs skulptoriai iš 10 skirtingų pasaulio šalių Užvaras parke
pristatys spindinčius meno kūrinius, kuriems panaudota 50 tonų ledo. Sutemus ledo
skulptūros išmoningai apšviečiamos ir sužėri visu grožiu. Galėsite apsilankyti ledo bare
„Koskenkorva“, pasiklausyti Latvijos atlikėjų koncertų. 20val koncertuos žavusis Lauris
Reiniks.

Kelionės kaina 15 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
Papildomos išlaidos:
* Karamelių dirbtuvės 2Eur
* „G. Elzaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus“ 3Eur/asm + vietinio gido paslauga 30Eur/grupei
*Jelgava. Bilietas į Ledo skulptūrų festivalį perkant renginio metu: suaugusiems -7Eur, senjorams,
studentams, moksleiviams, neįgaliesiems – 3Eur (galite bilietus įsigyti iš anksto internetu – kaina
5-2Eur)

Pastaba. Bilietus galite įsigyti savarankiškai, internete. Vykstantys turi nepamiršti paso
arba tapatybės kortelės.

Lankomų objektų skaičius, eiliškumas bei kanos gali keistis.

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

