SKUODAS–LIEPOJA. ”DIDŽIAJAME GINTARE” –
ROMANTINIS PAVASARIO KONCERTAS
Programa:
09.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 09:00 val. – Gegužių g., PC Akropolis ir
09.15 val.– stotelė Tilžės g., prie katedros. Kelionė Žemaitijos keliais – link Skuodo.
Skuodas – pats žemaitiškiausias Lietuvos miestas. Skuodas yra senas viduramžių miestas, įsikūręs
kelių kryžkelėje, turtingas savo istorija, tradicijomis ir ryškiu žemaitiškumu. Pirmą kartą Skuodas
minimas 1253 m. kaip Scoden, Sckoden.
Ekskursija po Skuodą su vietiniu gidu ponu Jonu. Apžiūrėsime kuršių motyvais restauruotą
miesto aikštę, pamatysime seniausią Lietuvoje paminklą – Mūro kryžių (1567 m.), namą, kur
Jaunystėje dirbo Antanas Baranauskas bei rezidavo P. Plechavičius, kino pastatą, statytą 1938 m.
Pamatysime evangelikų liuteronų ir Romos katalikų bažnyčias. Užeisime į malūną, kuriame dienas iki
II Pasaulinio karo leido P. Plechavičius. Aplankysime buvusią pieninę, kur gaspadinė ponia
Roma pavaišins* kastiniu su bulvėmis, kaimiškais lašinukais, agurkiukais ir duos po
“burnelę”.
Iš Skuodo keliaujame į Liepoją.
Aplankome palei Baltijos jūros krantą įsikūrusį gražiausią parką – Jūrmalos parką. Parkas
didelis ir gražiai sutvarkytas, esantis tarp paplūdimio ir senamiesčio.
Ekskursija po Liepojos senamiestį: Šventos Trejybės katedra, Latvijos muzikantų garbės alėja,
Petro I namelis, Liepojos širdis – Rožių aikštė, Amatininkų namai, kuriuose eksponuojami ilgiausi
pasaulyje gintaro karoliai (123 m), Šv. Onos bažnyčia. Laisvas laikas pasivaikščioti po pavasarinio
vėjo gairinamą Liepoją.
18.00 val. naujojoje koncertų salėje – koncertas “ROMANTINIS PAVASARIO KONCERTAS”.
Ivars Bezprozxanovs (smuikas).
Liepojos simfoninis orkestras.
Dirigentas: Kaspars Adamsons.
Programoje: Johannes Brahms-Symphony No.1 in C minor op. 68, Antonin Dvorak-Cello
Concerto in 8 minar, ap 104.
Po koncerto – kelionė į namus.
Kelionės kaina – 19 Eur

Bilietai į koncertą – 7 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas ekskursijai;
*Kelionės vadovo-gido paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos iškaidos:
*Skuode ekskursija – 1 Eur /žm.;
*Skuode – vaišės – 5 Eur /žm.;

(Atsiprašome už programos pakeitimą, tačiau Karostos kalėjimas šią datą nepriima grupių)
Pastaba. Pageidaujantys brangesnių bilietų, užsisako Kelionių centre, pirkdami kelionę.
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841399544, 864219000 – vadybininkė Ieva Krivickienė

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

