RYGA. OPEROS TEATRE IŠ J.STRAUSO MEILĖS IR
VALSŲ SUPINTAS BALETAS “ŽYDRASIS DUNOJUS”
Programa:
Viena iš pagrindinių baleto “Žydrasis Dunojus” įdėjų-nuolatinis kūrėjo pripažinimo
troškimas, meilės, įkvėpimo ir artimo bendraminčio paieška, nuolatinė kuriančio žmogaus
akistata su autentiškumo bei prasmės klausimu. Šokio kalba žiūrovams yra pasakojama
pagridinio veikėjo Franco-jauno kompozitoriaus (smuikininko) istorija. Jis net
atostogaudamas nesiliauja kūręs muzikos, tad sužadėtinė Ana primena smuikininkui apie
povestuvinę kelionę. Vis dėlto ne viskas taip paprasta, netrukus pasirodo temperamentingoji
artistė ir šokėja Francizka, kuri palieka neišdildomą įspūdį jaunam ir gerai išauklėtam
Francui. Ana nelieka to nepastebėjusi. Ji kenčia supratusi, kad jos vyrą nuviliojo Francizka.
Tai kurią pasirinks Francas?
Baletas žiūrovus užburia muzikos grožiu ir melodingu siužetu, kuris kupinas valso
žingsnelių, spalvų ir vaizdų. Taip pat, nuostabūs kostiumai leidžia įsijausti į
laikmetį ir perprasti vyraujačią nuotaiką.
“Žydrasis Dunojus” – puiki pasaka, ji lengva, linksma ir turi laimingą pabaigą,
žiūrovams sukuria gerą nuotaiką.
Į Rygą išvykstame 9.00 val. iš aikštelės Gegužių gatvėje, prie PC Akropolis ir 9.15 val. iš
stotelės Tilžės gatvėje, prie Katedros. Keliaujame į Rygą. 12.00 val. Operos teatre
žiūrime baletą “Žydrasis Dunojus”.
Po baleto 14.30 val. aplankome pačius gražiausius rūmus Rygoje-MELNGALVIŲ
namus*, kurie pastatyti dar 1334 m. ir yra Rygos vizitinė kortelė. Rūmai buvo pastatyti kaip
įvairių viešųjų organizacijų susitikimų ir iškilmių vieta Rygoje. 17 a. čia įsikūrė užsienio,
pagrindinai vokiečių, pirklių asociacija – Malngalvių (Juodagalvių) kompanija. Ekskursija
po rūmus* (bilietas – 7 Eur; gido paslauga 20 Eur grupei).
Po ekskursijos laisvas laikas pietums.
Po pietų kelionės vadovo lydimi pasivaikštome po Vecrygą. Pasimėgausime
senovine senamiesčio aura. Jame yra unikalūs gyvenamųjų namų kompleksai ir sakraliniai
pastatai-Rygos katedra, gotikinė Šv. Petro bažnyčia, Šv Jokūbo katedra, Šv. Juro bažnyčia,
gražioji Rygos sinagoga, Šv. Dvasios konvento kiemas, Danenšterno namas, gyvenamųjų
namų kompleksas: „Trys broliai“, Rygos pilis ir kt.

Atgaivos po pasivaikščiojimo suteikia Rygos centre esantys parkai.
Vakare apie 20 val. išvykstame iš Rygos į Šiaulius.
Kelionės kaina – 23 Eur.
Bilieto į baletą kaina – 12 Eur/asm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės vadovas-ekskursija Rygoje;
*Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Į kelionės kainą neįskaičiuota-turistas moka kelionėje:*
*Ekskursija Melngalvių namuose. Bilietas 7 Eur/žm. Gidas 20 Eur grupei;
*Pavalgymas Rygoje, pagal poreikį ir galimybes.
Pastaba: vykstant į Latviją reikalingas ES skaitmeninis Covid pažymėjimas (žaliasis
pasas). Autobuse ir lankomuose objektuose būtina dėvėti kaukes. *Sėdimos vietos
paskiriamos, pagal apsimokėjimo datą. *Objektų skaičius, eiliškumas gali keistis. *Lydintis
kelionės vadovas ekskursijos muziejuje neveda.
Užsirašius į ekskursiją būtinas avansinis apmokėjimas 50%.
Likus vienai dienai iki išvykimo rekomenduojame pasitikslinti išvykimo laiką ir vietą.
Sumokėti avansai už ekskursijas yra negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai
ekskursija yra atšaukta!
Už ekskursiją sumokėta suma nebegrąžinama likus 7 dienoms iki ekskursijos.
Atsiskaitomoji sąskaita nurodyta KONTAKTAI skiltyje.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA: 841399544; 869684064 vadybininkė-kelionės
organizatorė 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

