Į RITERIŲ PILĮ JAUNPILYJE IR Į JELGAVĄ
Programa:
Ryte išvykimas į Latviją Jaunpilį. Jaunpilyje nuo 14 a. pradžios stovi viena iš nedaugelio viduramžio
pilių, kuri puikiai išlaikė savo pirminę išvaizdą. Ši pilis, kurią 1301 m. pastatė Livonijos ordino
magistras Gotfrydas fon Roga, buvo Livonijos ordino tvirtovė. Daugiau kaip 300 metų pilį valdė fon
Rekų giminė. Jaunpilio pilyje gyva viduramžių dvasia.
Pilyje mūsų laukia įdomi kelionė į viduramžius – teatralizuota ekskursija “Mažieji vienuoliai” (iki 6
klasės). Kiekvienas moksleivis tampa tikru viduramžių mokyklų mokiniu ir apsivelka mažojo
vienuolio drabužius. Mokytojai ir tėvai vaidina viduramžių personažus. Mažieji, vadovaujami
vienuolio ir tarnaitės, susipažįsta su pilies statybos paslaptimis, elgesio prie stalo taisyklėmis, riterių
damų papročiais, riterių ginklų valdymo įgūdžiais. Pasivaikščiosite po pilies kiemą, bokštą, vyno rūsį.
Pabaigoje pilies svečių garbei – patrankos šūvis. Ekskursijos trukmė – 1,5 val.
Nuo 6-12 klasės moksleiviams ekskursija “Kviečia pilies raktų saugotoja”. Barono nesant pilyje, visi
raktai buvo patikėti raktų saugotojai, kad ji supažindintų pilies svečius su riterių pilies istorija,
baronų ir kitų dvariškių dieviškais ir velniškais darbais, taip pat viduramžių auklėjimo metodais. Visi
turi ypatingą galimybę palaikyti rankose viduramžių ginklus ir prisidaryti nuodėmių… Pabaigoje
iššaunama iš švediškos patrankos. Trukmė – 1 val.
Pati seniausia pilies dalis yra riterių valgomoji salė – dabar Jaunpilio pilies viduramžių smuklė.
Viduramžių smuklės atmosfera, kurioje žvakių šviesoje ir skambant senovinei muzikai, vaišinsimės
viduramžių patiekalais. Meniu “Viduramžių vaišės vaikams”*. Valgoma rankomis: pilies krosnyje
sukiota vištienos šlaunelė, virti žirniai, keptos neluptos bulvės, grietinė su žalumynais, pyragas su
sėklomis, švieži ir rauginti agurkai, uogų gėrimas*.
Iš Jaunpilio sukame link Jelgavos. Jelgava – ketvirtas pagal dydį Latvijos miestas. Apžiūrime Kuršo
hercogo E. Birono pilį, miestą. Aplankome Švč.Trejybės bažnyčios bokšte esantį muziejų* ir
karamelinių saldainių dirbtuvę*. Meistrė papasakos apie karamelinių saldainių gamybą. Stebėsite,
kaip iš paruošto sirupo gaminama karamelinė masė. Pamatysite, kaip iš skaidrios masės ji virsta
balta. Ne tik stebėsime gamybos procesą, bet gaminsime ir degustuosime*.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina derinama agentūroje.
Gido paslauga – 80-100 € / grupei
Papildomos išlaidos:
*Jaunpilio pilis. Ekskursija “Mažieji vienuoliai” – 3 Eur (30+2 nemokami); kiti suaugę moka 5 Eur;

*Jaunpilio pilis. Ekskursija “Kviečia pilies raktų saugotoja” – 3-4 Eur;
*Jelgava. Švč.Trejybės bažnyčios bokštas – Jelgavos muziejus. Bilietas 1 Eur – 2,5 Eur. Gido paslauga
– 15 Eur / grupei;
*Jelgava, karamelių dirbtuvės. Ekskursija, degustacija – 2 Eur.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, programa koreguojama.
Informacija tel.: 841 399544, 525059, 860197003, 861846466 – Jovita,Virginija

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

