KAUNAS. MUZIKINIS TEATRAS. OPERETĖ –
„KARALIAUS ANTRININKAS“
Programa:
Kelionės vadovas– gidas Rokas
Tiek operetė „Karaliaus ložė“ libretas, tiek muzikos stilistika atspindi šiam žanrui
būdingas klasikines ir 20 a. vidurio tradicijas. Čia ir karaliaus dvaras ir fiktyvi
monarchija, persirenginėjimas ir nesusikalbėjimas, įsimylėjėlių pora. Viską
vainikuoja muzika, kurioje persipynę paryžietiškų dainelių, seno, gero Vienos valso,
Lotynų Amerikos šalių melodijos…
Operetės siužetas tik iš pirmo žvilgsnio rodosi nerūpestingai smagus, tačiau jame
kalbama apie amžinus dalykus: meilę ir išdavystęt, ikras ir netikras vertybes. O dar
čia ryškus visuomeninis socialinis pradas, politinių struktūrų paviršutiniškumas,
karjerizmas. Ir nors istorija sena, tačiau aišk, kad niekas nepasikeitė – žmogui su
prigimtine sąžine pritapti šiame pasaulyje labai sunku. Jis prisitaikėlių ir karjeristų
visuomenėje laikomas autsaideriu. Nepaisant to, toks žmogus yra laimingiausias,
nes jis yra žmonijos progreso variklis.
Tačiau, tai – operetė ir visagalė čia MEILĖ!
Operete 2 dalių.
Pradžia 18 val.
9.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vieta – Tilžės gatvė, Katedra ir 9.15 val. –
Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Kelionė vidurio Lietuvos keliais į Kauną. Apie 12 val. atvykstame į Kauną. Pirmas sustojimas
prie Kauno pilies. Kauno pilis – seniausia mūrinė pilis Lietuvoje. Nenuno ir Neries
santakoje pastatyta pilis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1361 m. Aplink šį
gotikinį gynybinį statinį kūrėsi gyvenvietė ir išaugo Kauno miestas. Aplankysime Kauno
pilies kieme, stovinčią skulptūrą – VYTIS. Ukrainos sostinėje Kijeve nulietas istorinis
tautos simbolis per 2 paras įveikė daugiau kaip 1000 km iki Kauno. 1918 m. 07.05 d. buvo
atvežtas prie Kauno pilies. Apžiūrime skulptūrą.
Toliau važiuojame į senamiestį. Vilniaus g. 33 į ISTORINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTŪRĄ*. 13.30 val. ekskursija – „Prezidento rūmai“*. Vietinio gido vedami

ekskursijos metu apžiūrėsime rūmų sales, susipažinsime su šio pastato įvairiais gyvenimo
laikotarpiais. Apžiūrėsime Prezidento darbo kabinetą, audiencijų salę, adjutanto kambarį.
Išgirsite daug įdomių pasakojimų apie Prezidento ir jo šeimos gyvenimą, darbą
valstybės labui bei sunkius sprendimus priimtus šiuose rūmuose. Kaina – 5 Eur.
Gidas – 10 Eur grupei.
Toliau kelionės vadovo lydimi pasivaikščiosime po Kauno senamiestį. Kaunas yra bene
didžiausią modernios architektūros koncentraciją miesto centre, turintis miestas. Už
modernizmo arcitektūrą Kaunui suteiktas Europos paveldo ženklas. Miestas priimtas į
UNESCO kūrybiškų miestų tinklą dizaino kategorijoje. Kaunas siekia tapti 2022 m. Europos
kultūros sostine.
Pasivaikštome ilgiausia pėsčiųjų gatve Europoje – Laisvės alėja, pačia gražiausia
pagrindine senamiesčio gatve – Vilniaus gatve. Aplankome rotušės aikštę, užeisime
į „Baltąją gulbę“, pamatysime Perkūno namą, Saulės laikrodį, pasivaikščiosime po
Santakos parką…
Laisvas laikas pietums ir 18 val. muzikiniame teatre operetė – „Karaliaus
antrininkas“.
20.30 val. išvykstame į Šiaulius.
Kelionės kaina- 20 Eur/ asm.
Į kelionės įskaičiuota:
*Kelionė patogiu-turistinės klasės autobusu;
*Kelionės organizavimo išlaidos.
Papildomos išlaidos:
*Kelionės vadovo paslauga (ekskursinė programa)- 3 Eur/ asm.;

*Bilietas į istorinę Lietuvos Prezidentūrą. Ekskursija- 5 Eur/asm, gidas- 15 Eur/ grupei;
*Bilietas į operetę– „Karaliaus antrininkas“- 20 Eur/ asm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Informacija/registracija, tel.: 8 670 88723, el. p. travel@splius.lt, vadybininkas Rokas.

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

