“ŠITAKĖ” GRYBŲ ŪKIS “TRUBENIEKI” IR MUZIEJŲ
NAKTIS RYGOJE
Programa:
Nuo 2005m Muziejų nakties šventė švenčiama visoje Europoje. Šventėje kartu su muziejais
dalyvauja teatrai, kurybinės dirbtuvės. Vyksta koncertai, spektakliai. Tai naktis, kada
miestai iki paryčių nemiega . Rygoje Muziejaus nakties renginiai prasideda 2019.05.18d
vakare 19 val.
Muziejaus nakties tema 2019 m –“BŪGNININKAS IŠ TALAVIJOS”. Muziejų nakties šventės
metu bus prisiminti ir pagerbti visų epochų ir kraštų Latvijos didvyriai ….

13 val išvykstame į Latviją. Išvykimo vietos:
*13.00 val –Gegužių gatvė PC “Akropolis”, 13.15 –Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionės metu pirma stotelė 14.30 val Jelgavos krašte Lielplatonės valsčiuje (5 km nuo Elėjos ).
Čia yra didžiausias Latvijoje “Šitakė” grybų ūkis “Trubenieki” siūlantis susidomėjusiems
pasižvalgyti po ūkį, sužinoti grybų auginimo paslaptis, paragauti šviežių “šitakė” grybų ir
pasimėgauti nuostabia grybų sriuba. Ekskursija su vaišėmis grybų ūkyje
“Trubenieki”*(trukmė 1.30val).
Tęsiame kelionę į Rygą. Kai kurie keliautojai Rygą vadina gyvu muziejumi prie Dauguvos upės.
Latvijos sostinės senaniestis įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, kaip eksponuojantis
didžiausią Europoje Art Noveau arcHitektūros pastatų kompleksą. Rygą geriausia apžiūrėti
pėsčiomis. Tad einam! Kartu su gidu pasivaikščiosime senamiesčio gatvelių labirintais,
suskaičiuosime gaidžius ant bažnyčių bokštų, pasigėrėsime žavingos arcHitektūros Gildijų pastatais,
kačių namais, Trijų Brolių pastatų ansambliu.
Vakare apie 19 val prasideda Muziejų nakties šventė. Muziejų, parodų, galerijų lankymas
nemokamas. Nepraleiskite progos aplankyti:
*Latvijos karo muziejus (Smilšų gatvė 20)
*Latvijos Seimo rūmus
*Latvijos arcitektūros muziejus (Maža Pils g 19)
*Aldaris alaus darykloje –muziejuje (latviško alaus degustacija-Tvaika g.44 )

*Gamtos muziejus (Kršjana Barona 4)
*Istorijos ir laivininkystės muziejus (Palasta 4)
*Porceliano muziejus (Kalėjų 9/11)

Kelionės kaina 16Eur

Papildomos išlaidos:
· “Šitakė” grybų ūkis, ekskursija ir degustacija 6Eur/asm

Pastaba. Programa, išvykimo laikas gali nežymiai keistis. Vykstantys į Latviją turi turėti
pasą arba tapatybės kortelę.
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