Liepoja. ”Didžiajame gintare”- pietų Italijos melodijos
ir šokiai (gidė Monika Gruslytė)
Programa:
Pasaulinio garso. baroko muzikos interpretatorius italas Marco Beasley pasirodys Liepojos
koncertų salėje “Didysis gintaras” su ankstyvojo baroko muzika. Programoje “Pietų Italijos
dainos ir šokiai” pristatys lyrines melodijas ir šokius, atskleis Italjos dvasią, ritualus. Bus
atliekamos 17 amžiaus dainos apie meilę iš praeities, apie netekties skausmą ir naujos
draugystės džiaugsmą. Išgirsime kartu su tenoru fleitos, barokinės gitaros, tambūrino
garsus bei išvysime aistringus, pietietiškus Lieselotte Volckaet šokius.

9.00val išvykimas iš Šiaulių. Gegužių gatvė aikštelė prie PC Akropolis, 9.15val – Tilžės gatvė stotelė
prie Katedros. Kelionė į Latviją. Ar norite pamatyti kaip pienas virsta skanėstu? Sustojame
saldžiame miestelyje Saldus, apsilankome saldainių fabrike. Ekskursija po saldainių fabriką*,
kur pamatysime kaip gaminami saldainiai “Gotina“, irisai, šerbetai, marmeladas. Natūralūs pieniški
saldainiai „Gotina “ gaminami nuo 1960m be maisto priedų, be to kiekvienas saldainis yra
įvyniojamas rankomis. Saldainių fabriko produkcija eksportuojama į Lietuvą, Estiją, Vokietiją, Angliją
ir kt šalis. Ekskursijos trukmė 45min.
Keliaujame į Liepoją. Liepoja trečias pagal dydį miestas Latvijoje, o kartu ir svarbus šalies uostas.
Viduramžiais Liepoja vadinta LYVA. Tuometinėje Lyvoje Livonijos ordinas plėtojo prekybą su Ryga
bei Marienburgu. Miestas kentė kaimynų lietuvių puldinėjimus, išgyveno ne vieną maro epidemiją ir
buvo nusiaubtas gaisrų. Latvijai patekus į Rusijos imperijos sudėtį Liepoja imta vadinti Libava ir
miestas tapo imperijos prekybiniu uostu, vėliau įkurta karinė bazė, buvo pastatytas karinis miestelis
Karosta.
Atvykstame į Karostą. Apsilankome buvusiame kariniame kalėjime. Ekskursija po kalėjimą su
šou elementais*.
Po ekskursijos vykstame į Liepojos centrą kur restorane „Senasis kapitonas“ papietaujame
(pageidaujantys apsilanko esant galimybei, grupinė rezervacija nedaroma)*. Restorano
interjeras dekoruotas paprastu latviško kaimo stiliumi, labai gera virtuvė, aptarnavimo
kultūra.
Ekskursija po Liepoją: Šv.Trejybės katedra, Latvijos muzikantų garbės alėja, Liepojos himno
personažų alėja, Petro I namelis, Amatininkų namai, Rožių aikštė…
18 val koncertų salėje „Didysis Gintaras“ dalyvausite nuotaikingame koncerte „Pietų
Italijos dainos ir šokiai Didžiąjame gintare“. Trukmė 1,30 val

Po koncerto kelionė į namus Liepoja -Šiauliai.

Kelionės kaina 18Eur
Bilieto į koncertą Kaina 7,50-9 Eur
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Saldus, saldainių fabrikas ekskursija su degustacija -3Eur /žm
*Karuosta ekskursija po kalėjimą su šou elementais -6Eur /žm
*Pavalgymas restorane „Senasis kapitonas“(Galima paskanauti gerai paruoštos lašišos-9Eur) tel
+37127774426
Pastaba. Lankomų objektų skaičius ir eiliškumas gali keistis.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

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

