KARAMELĖS DIRBTUVĖS – JAUNMOKU PILIS – CINEVILOS
KINO MIESTELIS
Anksti ryte išvykstame Latvijos
link...
Vykstate į Holivudą! Neišsigąskite: nedardėsime autobusu į plačiąją Ameriką. Vienintelis kino miestelis Baltijos šalyse
yra įsikūręs kaimyninėje Latvijoje, netoli Rygos. „Cinevilos“ ﬁlmų miestelis* traukia ne tiki Latvijos, bet užsienio
kino kūrėjus. Jame nuﬁlmuotas didelio populiarumo sulaukęs ﬁlmas „Rygos sargybiniai“. Į šį miestelį prieblandoje
užklydęs praeivis net nesuabejotų jo tikrumu: autentiško dydžio pastatai, dailiais, įvairius istorijos laikmečius
primenančiais fasadais, atrodo kaip tikri, o ir užsukus į vidų nustebina puikus jų įrengimas. Vaikštant Cinevillos
gatvėmis galima sutikti ir Antrojo Pasaulinio karo kareivių, ir viduramžiškais drabužiais vilkinčių damų, o istorijos
mėgėjų akį traukia autentiškos karinės technikos kolekcija, „didvyriškai tarnavusi“ ﬁlmuojant kovų scenas. Ekskursija
su kino miestelio gidu, žavios nuotraukos, laisvas laikas, o pabaigai – spec. efektų šou! Galėsite tapti Betmanu arba
plėšiku ir pamatyti save ekrane.

Vykstame pasigrožėti Jaunmoku pilimi - vienu iš Latvijos architektūrinių šedevrų. Jei į Jaunmoku pilį būtume užsukę
XX a. pradžioje, mus pasitiktų sveikindami: “Ponai ir ponios! Rygos miesto meras Georgas Armitstedas kviečia jus
apžiūrėti savo nuostabius medžioklės rūmus!”
1901m. architektas Wilhelmas Bokslafas Rygos merui pastatė pilį derindamas neo-gotikos ir art nouveau architektūros
stilius. Raudonom čerpėm dengti stogai, daugybė bokšteliais ir kaminėliais puoštų ﬂiugelių, ištaigingi paradiniai laiptai
išties sukuria romantišką vaizdą. Ekskursija prasideda erdviame vestibiulyje, kurio puošmena – šimtametė koklinė
krosnis. Tai unikalus Zelm & Boehm ﬁrmos meistrų kūrinys, sumūrytas iš 130 koklių, vaizduojančių skirtingus Rygos ir
Jūrmalos peizažus. Aplankote pilies sales: baltoji salė, kurioje kadaise muzikuodavo ir šokdavo; raudonoji salė, kurioje
visi susirinkdavo prie pietų stalo; griežto stiliaus šeimininko kabinetas. XX a. pradžioje svečiai, pasiskirstę į nedideles
vienminčių grupeles, linksmai leisdavo laiką pilies salonuose. Apžiūrite nuosaikų arbatos saloną, elegancija dvelkiantį
damų saloną, Amitstedų šeimos saloną.

Atvykstame į Jelgavą. Trumpa ekskursija: Jelgavos rūmai, projektuoti B. Rastrelio, Šv. Simono ir Šv. Onos ortodoksų
katedra, Jelgavos senamiestis, Šv. Trejybės bažnyčios bokštas. Lankomės Karamelės *dirbtuvėse. Įmonėje dirba
darbštūs ir draugiški žmonės, kuriems patinka lieti karameles. Jie siekia, kad karamelių gamyba taptų panaši į meną –
saldainiai turi būti išskirtinai gražūs ir įdomūs. Pamatysite, kaip rankomis kuriami šie saldainiai, galėsite pamėginti
sukurti savo gamybos ledinuką ir paskanauti. Firminėje parduotuvėje galėsite nusipirkti karamelės dirbtuvėse gimusių
ledinukų. Laisvas laikas Jelgavoje.

Apie 19:30 val. išvykstame namų link.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

(*) Mokami objektai. Turistas moka pats:

Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.

☺ Cinevilos kino miestelis (ekskursija ir spec.

Kelionės vadovo ir gido paslaugos.
Kelionės organizavimas.

efektų šou) – 7 EUR.
☺ Ledinuko gamyba karamelės dirbtuvėse – 3
Eur.
☺ Jaunmoku pilis (bilietas+ dviejų muziejaus
gidų paslaugos) – 4,5 Eur suaugusiam, 3 Eur
studentams, senjorams, 2 Eur vaikams iki 18
m.
Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Papildomas aprašymas
Objektų lankymo tvarka gali nežymiai kisti.
Detali išvykimo informacija atsiunčiama 2-3d. iki išvykimo el.paštu.

Svarbi informacija:
Vairuotojų darbo – poilsio režimą nustato ES reglamentas.
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

