Į ŽIEMIŠKĄ PALANGĄ, Į ŽVEJIŠKĄ FESTIVALĮ
„PALANGOS STINTA – 2022“
Programa:
Kelionės vadovas – Alfonsas Zaleskis
Kasmetinėje šventėje „Palangos stinta“ visų laukia agyrkais kvepianti stinta,
tradicinės magaryčios žvejams ir svečiams, žvejiškos melodijosV. isą dieną galima
paragauti įvairiais būdais paruoštos stintos, stebėti stintų grilio čempionatą.
Patiekalai iš stintos bus ruošiami lauke, smalsuolių akivaizdoje. Lauke bus verdama
žuvienė, rūkoma žuvis ir kepama šviežia stinta. Nestigs atrakcijų – Stintų ordino
kavalieriai pakvies išbandyti jėgas atraktyviose rungtyse: ties restoranu „Monika“
vyks inkaro laikymo varžybos, stintų valgymo varžytuvės, bus inauguruoti ir naujieji
STINTŲ ordino riteriai. Kiekvienais metais šventę puošia sveikuolių maudybės
Baltijos jūroje…
Šios šventės organizatorius – Stintų ordinas ir kurorto verslininkai. Stintų šventės
programa:
https://www.palanga.lt/kurorte-darbymetis-artejanciai-sventei-palangos-stinta-ruosiasi-ne-tik-geriausi
-virtuves-sefai.-sventes-programa/8996?fbclid=IwAR2fWZdEOpQMQl_82RS5PDmKkBJa2ZkhY2intOnkT8XKfGeTnb1Fg7qgp0

Kelionės mašrutas: Šiauliai-Kretingos Žiemos sodas-Palanga-Šiauliai
8.00 val. išvykimas iš Šiaulių, Gegužių gatvė, PC Akropolis ir 8.15 val. Tilžės gatvė,
Katedra.
Kelionė Žemaitijos keliais į Palangą. Pirma stotelė – Kretinga. Kretinga – vienas
seniausių Vakarų Lietuvos miestų – urbanistikos paminklas. Upė Akmena miestą
dalija į 2 dalis, kurias jungia 4 tiltai. Didesnė miesto dalis – rytiniame krante, kur yra ir
miesto aikštė. Šiauriniame krante Stūkso Tiškevičių dvaro rūmai, kuriuose įkurtas
muziejus su žiemos sodu. 10.30 val. apsilankome rūmuose-žiemos sode (ekskursija
su muziejaus gidu*). Ekskursijos metu susipažinsime su dvaro istorija, rūmais, žiemos
sodu, kur visais metų laikais žaliuoja ir žydi egzotiški įvairių kraštų augalai. Čia kavinėje
„Pas grafą“, po ekskursijos, pageidaujantys galės išgerti kavos (nuo 1,90 Eur) ar arbatos
(nuo 1,50 Eur).
Atvykstame į agurkais pakvipusią Palangą… Kelionės vadovo lydimi pasivaikštome
po Palangą. Dalyvaujame šventiniame renginyje, skanaujame stintas. Šventė vyks J.

Basanavičiaus gatvėje (iki Tilto), Vytauto gatvėje, Jūratės gatvėje ir centrinėje
miesto aikštėje.
Vakare pasigardžiavę stintomis ir apsirūpinę lauktuvėmis apie 17-18 val. išvažiuojame į
namus.

KELIONĖS KAINA – 21 Eur/asm.
Į kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizacija.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS (mokami objektai, mokamos paslaugos):
*Kretingos muziejus su žiemos sodu. Bilietas 4-2 Eur. Gidas grupei 15 Eur;
*Kavinė „Pas grafą“. Kava nuo 1.90 Eur, arbata 1,50 Eur;
*Asmeninės išlaidos stintoms, suvenyrams (pagal galimybes).

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA: 869684064; 841399544 vadybininkė-kelionės
operatorė 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

