PANEVĖŽYS. MUZIKINIS TEATRAS-OPERETĖ “VIENOS
KRAUJAS”
Programa:
Kelionės mašrutas: Šiauliai – Paliukai – Istra – Piniava – Panevėžys (85km).
Išvykimo laikas ir vieta:

11:15 val. išvykimas iš Šiaulių. Gegužių g. PC Akropolis.
11:30 val. Katedra, autobusų stotelė.
Lankomės Paliukų kaime įrengtoje Juozo Zikaro memorialinėje sodyboje*.
(PASTABA: vietoj Zikaro muziejaus 03.27 d. 14.30 val. lankysime stiklo ekspoziciją
Panevėžyje ,,Glasremis“ – 5 Eur/asm.).
Ekskursija su muziejaus gidu. Pristatomas J. Zikaro gyvenimas, nuveikti darbai bei jo, kaip
kūrėjo, sėkmės paslaptys. J. Zikaras – vienas pirmųjų profesionalių skulptorių Lietuvoje. Jis
sukūrė daugelį nepriklausomos Lietuvos simboliais tapusių meno kūrinių: Laisvės statulą,
Knygnešio skulptūrą, pirmąsias lietuviškas monetas, bareljefą ,,Nežinomo kareivio kapui“,
daugelio iškilių valstybės veikėjų biustus ir bareljefus.
Vykstame į Įstrą 13.00 val. lankomės Istros lėktuvų muziejaus patalpose įkurtoje
Lietuvoje pirmoje porceliano galerijoje*, kur eksponuojama daugiau nei tūkstantis
porceliano meno dirbinių. Čia susipažinsime su įspūdingiausiais Vakarų Europos, Kinijos,
Japonijos ir kitų manufaktūrų porceliano gaminiais nuo XVIII a. iki šių dienų. Be porceliano
ekspozicijoje demonstruojami XIX a. Napoleono III laikų stiliaus baldai, piešiniais tapytos
vitrinos, rankų darbo ąžuoliniai kabinetiniai baldai ir gausi XIX – XX a. klasikinės dailės
kūrinių paroda.
Vykstame į Piniavą. 16 val. dienos pietūs restorane CORDO 22*.
Po pietų atvykstame į Aukštaitijos sostinę Panevėžį. Kelionės vadovo lydimi
pasivaikštome po Panevėžį. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre J. Strauso operetė
“Vienos kraujas”. Trukmė 2,5 val.
Mylėti, o ne kariauti – rafinuotai, stilingai ir šmaikščiai!
Operetė kaip tik kviečia mylėti, ką lozungu buvo pasirinkę 1814m. rudenį vykusio Vienos
kongreso dalyviai, taigi ir operetės veikėjai. „Vienos kraujas“ nustebins visus ryškiu ir savitu
sprendimu, spektaklio stilingumu ir vizualumu, netikėta šiam pastatymui stenografine erdve.

Čia rasime visus J. Strauso muzikos perlus…
Po spektaklio apie 21 val. išvykstame į namus.
KELIONĖS KAINA – 22 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovo-gido paslauga – ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
Papildomos išlaidos, mokami objektai, paslaugos:
*Juozo Zikaro memorialinė sodyba – 3 Eur/asm. arba stiklo ekspozicijos lankymas-ekskursija
– 5 Eur/asm.
*Porceliano galerija-gidas 50 Eur grupei, bilietas 5 Eur suaugusiems; senjorams – 4
Eur/asm.
*Dienos pietūs restorane Cordo22 7,4 Eur/asm. (ukrainietiški barščiai 2,2 Eur su specialiu
pagardu bei namine duonele-pampuška; sprandinės kepsnys su bulvių košės bokšteliu ir
raudonųjų kopustų troškiniu 5,2 Eur).
*Bilietas į spektaklį – 15 Eur/asm.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544; 869807197 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

