NAUJAMETINĖ KLAIPĖDA IR NEPAMIRŠTAMAS 2022
SUTIKIMAS PALANGOJE, KONCERTŲ SALĖJE
„SOMEONE LIKE YOU-THE ADELE SONGBOOK“
KONCERTAS
Programa:
PASIKEITIMAI DĖL KONCERTO PATEIKTI NUORODOJE:
https://www.palangosks.lt/placiau/255

SVARBU
Gruodžio 31 d. “Palangos koncertų salėje” vyks neplanuotas Naujametis Andriaus
Mamontovo koncertas.
Organizatorius pasiekė prastos žinios iš Didžiosios Britanijos – projekto „Someone Like You
– The Adele Songbook“ solistei Katie Markham vakar buvo nustatytas koronavirusas, tad
planuotas jos pasirodymas gruodžio 31 d. Palangoje neįvyks.
Tačiau organizatorius siūlo stebuklingą Naujųjų metų vakarą praleisti kartu Andriumi
Mamontovu ir jo grupe! Atlikėjas maloniai sutiko pagelbėti organizatoriams ir surengti
Naujametinį koncertą, kuriame skambės geriausi „Foje“ kūriniai ir žinomiausios A.
Mamontovo dainos.
Gidė – Monika Gruslytė

Data: 2021.12.31 d.
2021.12.31 d. Palangos koncertų salė prisipildys geriausiais dainininkės Adelės
superhitais, kuriuos atliks britų „X Faktoriaus“ finalininkė Katie Markham.
Pasaulinė mega žvaigždė Adelė pati išrinko Katie kaip tinkamiausią šiam šou.
Dviejų dalių koncerte skambės populiasiausi Adelės kūriniai: “Make you Feel My
Love“ „Someone like you“, “Hello“, “Rolling in the deep“, “Skyfall“ ir daugelis kitų,
o taip pat, Bobo Dylano, George’o Michaelo ir „The Cure“ kompozicijos…
Adelės muzika skleidžia emocijas visam pasauliui, o Katie Matkham stulbinančiai
panaši į pasaulinę superžvaigždę, ne tik, išvaizda, bet ir balsu.

2021.12.31 d. – paskutinė metų diena. Ji kalendoriuje įvardyta kaip diena, kuomet
atsikratoma blogų minčių. Ši diena tikras atsisveikinimas su išeinančiais metais.
Tad ji turi būti šventinė, suteikianti šilumos ir vilties širdžiai. Ta proga kviečiame į šventinę
kelionę – senųjų metų palydas ir Naujų sutiktuves prie Baltijos jūros. 2022 m. laikomi
bendravimo metais, todėl 2022 m. verta sutikti ne vieniems, o draugų, bičiulių komandoje.
Iš Šiaulių išvykstame 13 val. Išvykimo vieta: 13.00 val. Tilžės gatvė, Katedra ir
13.15 val. Gegužių gatvė. PC Akropolis. Apie 16 val. atvykstame į uostamiestį.
Ekskursija pėsčiomis po Klaipėdos senamiestį. Pasieksime Teatro aikštę, kurioje Jus
pasveikins įžymioji Taravos Anikė, pasidžiaugsime pagrindine miesto egle, aplankysime Jono
kalnelį, pamatysime senąją Rotušę, miesto simbolį laivą “Meridianas”.
Važiuojame į Palangą, kur sukurta tikra kalėdinė pasaka. Pasidžiaugsime įspūdinga
Palangos žaliaskare. Gal pavyks susitikti po miestą važinėjančiu Kalėdų seneliu…
19.00 val. šventinė vakarienė kavinėje „Rūta“*.
Po vakarienės 21 val. Palangos koncertų salėje Someone Like you-the Adele
Songbook koncertas (trukmė 2.30 val.). Po koncerto skubame prie Baltijos jūros
ant Palangos tilto, kur pasitiksime Vandens Tigro metus. Tikima, kad Vandens
Tigro metų sutikimas prie vandens galimai turi ženklų poveikį ateinančių metų
sėkmei. Galite neabejoti, kad Jūs tikrai pelnysite metų valdovo palankumą.
Apie 01.00 val. išvykstame į namus.
KELIONĖS KAINA – 25 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas-komfoprtabilus 49 vt. autobusas;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*kavinė „Rūta“ šventinė vakarienė – 15 Eur;
*bilietas į koncertą – nuo 35 Eur (bilietus užsisakyti Kelionių centre, sėdimos vietos
paskiriamos 40+ Eur bilietų vietose).
Pastaba. Autobuse ir lankomuose objektuose privaloma dėvėti kaukes, į koncertą
reikalingas galimybių pasas.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 vadybininkė-kelionės
operatorė 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

