ŽIEMOS FESTIVALIS LIEPOJOJE IR LEDO
SKULPTŪRŲ-JELGAVOJE (kelionės vadovas
S.Stasiūnas)
Programa:
Kelionės maršrutas Šiauliai –Liepoja –Jelgava
7.30val ryte išvykstame iš Šiaulių.Išvykimo vietos:7.30val Gegužių g.PC Akropolis, 7.45val –Tilžės g
stotelė prie Katedros.
Kelionė Žemaitijos keliais per Skuodą į Liepoją (186 km). Apie 11 val atvykstame į šventiškai
nusiteikusį Latvijos uostamiestį –Liepoją. Liepoja šiais metais vietoje stintų šventės organizuoja
naują šventę „Žiemos festivalį“. Šventės moto“Menas ištirpdo ledus“. Šventės pradžia 11 val. Šventė
vyks Julianos kieme, Brivzemniekų ir Kuginiekų gatvėse ir Promenadoje Čia vyks įvairiausi meniniai
renginiai, mugės. Bus verdama ir degustuojama šventinė sriuba. Vyks žinomų Latvijos atlikėjų
:Ivetos Baumanės ir Roberto Petersono, grupių „Flame & The Rolltones”, ”Neon Saturdays”koncertai
…
Kelionės vadovo lydimi pasivaikščiosime po Liepojos senamiestį, po vietas kur vyksta „Žiemos
festivalis“. Po žiemiško pasivaikščiojimo kviečiame susišildyti karšto gėrimo taure kuriame nors iš
svetingų miesto restoranų ar kavinių.
Apie 14 val iš Liepojos keliaujame (180 km) į kitą – ledo skulptūrų festivalį Jelgavoje. Jelgavoje
šiemet festivalis organizuojamas jau 21 –ąjį kartą. 32 profesionalūs skulptoriai iš 10 skirtingų
pasaulio šalių Pašto saloje, Janio Čakstės bulvare ir hercogo Jakobo aikštėje pristatys spindinčius
meno kūrinius, kuriems panaudota 50 tonų ledo. Šiemet festivalio tema „Kinas“. Kiekvienas
menininkas sukurs savo stebuklą. Sutemus ledo skulptūros išmoningai apšviečiamos ir sužėri visu
savo grožiu. Lankytojų laukia ledo baras, ledo kalneliai, koncertas ledo scenoje, šviesų šou.
Detalesnę festivalio programa rasite www.festivali.jelgava.lv
Apie 20.30val išvykstame iš Jelgavos į Šiaulius (86km)
Kelionės kaina 19Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas –turistinės klasės autobusas
*Kelionės vadovas –ekskursinė programa

*Kelionės organizavimas

PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE :
*Jelgava. Bilietas į Ledo skulptūrų festivalį perkant renginio metu: suaugusiems -7Eur, senjorams,
studentams, moksleiviams, neįgaliesiems – 3Eur (galite bilietus įsigyti iš anksto internetu – kaina
5-2Eur)
*Papildomos, asmeninės išlaidos

Pastaba. Lankomų objektų kainos, skaičius bei eiliškumas gali keistis.

Kelionė įvyksta susirinkus ne mažiau 30 keliautojų.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

