VILNIUS. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ
Programa:
KELIONES VADOVĖ – gidė IRENA BALIULĖ
“Kalėdos sostinėje” yra ryškiausias festivalis Vilniuje. Vienas iš šio festivalio renginių –
Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
2019.11.30 d. 17 val. vyks žaisminga Kalėdų eglutės Rotušės aikštėje įžiebimo šventė.
Šventės dalyvius džiugins Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis ansamblis COLOR JAZZ.
Tą pačią dieną Katedros aikštėje 19 val. nušvis svarbiausia Lietuvos Kalėdų eglė. Greta
įspūdingos Kalėdų eglės scenoje gerą nuotaiką dovanos būrys žymiausių atlikėjų…
Lapkričio 30 d. dieną pradės važinėtis tradicinis Kalėdų traukinukas. Jis visus kvies
sugrįžti į vaikystę smagios 1 valandos trukmės kelione po sostinę*. Į traukinuką bus galima
įsėsti pagrindinėje stotelėje priešais katedrą ir Rotušės aikštėje. Bilietus bus galima įsigyti
tik traukinuke. Bilieto kaina – 2 Eur .
Lapkričio 30 d. Katedros aikštėje, grakščiai apsivijęs Kalėdų eglutę šventinę nuotaiką kurs
KALĖDŲ MIESTELIS.
Vilniuje atrasime KALĖDAS 2019!!!
11.00 val. iš aikštelės Gegužių gatvėje, prie PC Akropolis ir 11.15 val. – stotelės Tilžės gatvėje, prie
Katedros išvykstame iš Šiaulių į Vilnių.
Apie 14.00 val. atvykstame į sostinę. Gidės lydimi, pasivaikščiosime po Vilniaus senamiestį,
pamatysime Vilniaus architektūrą, išlikusią net iš XVIII a. Turbūt esate girdėję, kad Vilnių vadina
„Mažoji Roma“, kad kalbama apie vėlyvąjį, Vilniaus baroką? Kas yra Vilniaus barokas ir kas jį
sukūrė? Kokius architektūros pastatus šiandien galime pamatyti? Kokie išgalvoti ir istoriniai veikėjai
čia gyveno? Apie tai ir kalbėsime, keliaudami po Vilniaus senamiestį nuo dabartinės Vinco Kudirkos
aikštės per Vilniaus, Trakų, Vokiečių, Stiklių ir Didžiąją gatves.
Laisvas laikas kavai. Pageidaujantys gali užeiti į Pinigų muziejų (nemokamas).
Nuo 17.00 val. dalyvaujame kalėdiniuose šventiniuose renginiuose.
Apie 21.30 val. iš Vilniaus išvykstame į namus.
Kelionės kaina – 20 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;
*Kelionės vadovas-ekskursinė programa.
Papildomos išlaidos:
*Asmenines išlaidos – pagal galimybę.
Informacija /registracija tel.: 841525059, 860197003. Vadybininkė Ieva

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

