STEBUKLŲ, MUZIKOS, ŠVIESOS REGINIŲ VAKARAS
PAKRUOJO DVARE IR MAGIŠKA NAKTIS KARPIŲ
DVARE -JONIŠKĖLYJE
Programa:
DATA: 2021.12.04 D.
Pakruojo dvare 2021.11.26 d. prasideda IV-asis didžiųjų šviesos žibintų festivalis „Stebuklų
šalyje“, kuris leidžia pasinerti į kitą, iliuzijų ir mistikos kupiną pasaulį. Čia keli šimtai
didžiulių rankų darbo šilko skulptūrų, žaidimų ir atrakcionų, šimtai tūkstančių lempučių
skulptūrose, Kalėdinė mugė ir netikėti šventiniai personažai…
Joniškėlio Karpių dvare tamsu. Kelią reiks pasišviesti žibintuvėliais. Tiesa turėsime vedlį naktinių klajonių vadovą Joniškėlio istoriką Viktorą Stanislovaitį, kuris žygiuos priekyje
pasislėpęs po gobtuvu su žibaline lempa rankose. Šianakt atgims Karpių dvaro gyvenimo
istorijos, laiko ratas atsisuks šimtmečiais atgal… Paslaptingame dvaro parke-paslaptingos
istorijos…
15 val. išvykstame iš Šiaulių iš aikštelės prie Akropolio, Gegužių gatvėje ir 15.15 val. Tilžės
g., stotelė prie Katedros.
Keliaujame į Pakruojo dvarą, į šviesos žibintų festivalį. Jau ketvirti metai rudens pabaigoje
į šį dvarą sugrįžta ryškiausias renginys, ne tik, Baltijos šalyse, bet ir visoje Šiaurės
Europoje – IV didžiųjų šviesos žibintų festivalis „Stebuklų šalyje“. Čia išvysite šimtus
unikalių didžiulių šviesos skulptūrų-žibintų, stebins neįtikėti šviesos ir garso efektai,
spektakliai, kalėdinė mugė… Visą tai reikia pamatyti savo akimis!*
18 val. išvažiuojame į Joniškėlį, į Karpių dvarą, kur 19 val. vyks teatralizuota naktinė
ekskursija, kurios metu turėsite unikalią galimybę prisiliesti prie 400 metų senumo
istorijos. Paslaptingasis dvaro šeimininkas Jums parodys pačius šiurpiausius sodybos
kampelius bei papasakos neužmirštų ir anaiptol ne silpnų nervų žmonėms skirtas istorijas.
Apsilankymą Joniškėlyje vainikuos Šv. Vincento vyninės vynai*. Šv. Vincento vyninėje
susipažinsite su daugiau, nei 30 rūšių naminiais vynais, paragausite egzotiškų vynų.
Unikali vyndario Algirdo Lungio patirtis vyno gamyboje leido jam pelnyti tarptautinį
pripažinimą. Jūs pamėginsite jo gamybos burokėlių, pienių, svarainių, girtuoklių, bruknių
vynus ir įsitikinsite, kad kokybiškas ir skanus vynas gaminamas, ne tik, Prancūzijije,
Italijoje ar Čilėje, bet ir Joniškėlyje.
Pilni ispūdžių keliaujame į namus.

KELIONĖS KAINA – 21 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimo paslauga;
Papildomai-mokami objektai, paslaugos:
*Pakruojo dvaras. Bilietas 13 -17 Eur perkant vietoje ir 11-15 Eur, perkant internetu arba Kelionių
centre;
*Joniškėlis. Karpių dvaras-naktinė teatralizuota ekskursija 7 Eur/žm.;
*Joniškėlis Šv.Vincento vyninė – naminio vyno degustacija (5-6 rūšys) 7 Eur;
Pastaba. Vykstantys turi dėvėti kaukes. Pasiimti žibintuvėlius ekskursijai po Karpių dvarą.

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

