PALANGA. SAKARTVELO PERLAS – KARALIŠKASIS
NACIONALINIS BALETAS
Programa:
Sakartvelo karališkasis baletas skaičiuoja tris gyvavimo dešimtmečius. Virš 40 milijonų
žiūrovų, 80 pasaulio šalių stebėjo gniaužiančius kvapą pasirodymus. Nepriekaištinga
atlikimo techniką, artistiškumą, ugningą ekspresiją, kuri nepalieka abejingų ir būdinga tik
Sakartvelo šokiams.
Efektingas šokio šou kvies gėrėtis šimtais spalvingų kostiumų, žvangančių kardų ir keliauti
šimtmečius skaičiuojančia šalies istoriją, kuria Šokėjai iliustruoja Sakartvelo praeitį ir
dabartį.
Spektaklis – tai ryškus, spalvingas, lyrinis šou. Tai ne atskirais numeriais grįstas
pasirodymas, o ištisas spektaklis. Apjungiantis vieną idėją ir siužetinę liniją.
Renginio pradžia – 19 val.
Renginio trukmė – 2 val.
Bilietų kaina – 25 €
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos ir laikas:
10.00 Gegužių g. PC Akropolis.
10.15 – Tilžės g. Katedra.
Kelionė Žemaitijos keliais į pajūrio miestą Palangą – populiariausią kurortą Lietuvoje. Keliaudami
sužinosime kaip atsirado Palanga, kokia Palangos vardo kilmė?
Atvykę į Palangą tikrai turėsime ką veikti. Viešnagė Palangoje neturėtų apsieiti be apsilankymo
Palangos gintaro muziejuje* įsikūrusiame įspūdingame grafo Tiškevičiaus dvare. Čia jūsų laukia
per tris dešimtys tūkstančių eksponatų. Šis muziejus tobula vieta pažinčiai su gintaru. Čia saugomi
vienas ir vienas įstabiausių inkliuzų pasaulyje. Bilieto kaina 8-4 Eur*.
Mėgstantys lankytis muziejuose turiningai laiką gali leisti Palangos kurorto muziejuje*.
Besidomintys architektūra turėtų užsukti į Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią
skaičiuojančią daugiau kaip 100 metų. Šis statinys žavi neogotikos stiliaus didybe ir elegancija. Ši
bažnyčia turi bokštą su apžvalgos aikštele iš kurios atsiveria kvapą gniaužanti kurorto panorama.
Įmantriais architektūriniais sprendimais vilioja ir Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia.

Norintys galės dalyvauti ekskursijoje po Palangą su kelionės vadovu. Ekskursiją pradėsime nuo tilto
per Rąžę Vytauto gatvėje prie Jono Basanavičiaus paminklo, Toliau generolui Jonui Žemaičiui
Vytautui, Palangos kurhauzas, grafų Tiškevičių alėja, Palangos skulptūrų parkas, Basanavičiaus
gatvė, Palangos tiltas…
Viešnagė Palangoje turėtų neapsieiti be poilsio paplūdimyje.
18 val. atidaromos Palangos koncertų salės durys. Spektaklio pradžia: 19 val.
Po spektaklio kelionė į namus.
KELIONĖS KAINA – 23 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Kelionė autobusu
*Kelionės vadovas
*Kelionės organizacija
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Muziejų lankymas (pasirinktinai) apie 5-11 €.
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

