LEDO SKULPTŪRŲ FESTIVALIS JELGAVOJE aplankant
Antros „Česnakų pasaulį“ ir karamelinių saldainių
dirbtuves
Ryte išvykstame iš Lietuvos.
Vyksime į šalčiu alsuojančią Ledo karalystę, todėl mums būtina apsauga nuo peršalimo, gripų ir visokių kitokių pavojų.
Todėl važiuosime į Olainės rajoną. Ten gyvena Antra, kuri geriausiai išmano, kaip saugoti savo sveikatą, nes savo
*ūkyje „Česnakų pasaulis“ gamina viską, ką tik galima pagaminti iš česnakų: marinuoja česnakų žiedus, džiovina
skilteles, verda arbatas, pagardus, užraugia trauktines. Ir mes ragausime česnakų arbatos, “gerklėdraskio”, česnakinės
sriubos ir salsos ir netgi česnakinės karamelės. Būtinai lauktuvėms nusipirksime ypatingai skanių

čatnių... Dabar

galime keliauti toliau, jokie virusai mums nebebaisūs.

Vykstame 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.

O dabar visų laukia įspūdingas reginys – LEDO SKULPTŪRŲ ٭FESTIVALIS. Kasmet besibaigiant žiemai Jelgava virsta
ledo meno meka. Šiemet tarptautinis festivalis organizuojamas jau 23-ąjį kartą. 32 profesionalūs skulptoriai iš 10
skirtingų pasaulio šalių Pašto saloje, Janio Čakstės bulvare ir Pilies saloje pristatys spindinčius meno kūrinius, kuriems
panaudota 50 tonų ledo. Jelgava virs ledo skulptūrų parku. Festivalio tema „ZOO“. Šis lakoniškas ženklas yra
atpažįstamas visame pasaulyje ir yra susijęs su gyvūnų pasauliu. Ne tik su žmogaus sukurtu gyvūnų pasauliu
zoologijos sode, bet ir su neapsakomai įvairia fauna, kuri egzistuoja šalia mūsų - sausumoje ir vandenyje. Ir mumyse
taip pat. Kartais mes patys vadovaujamės gyvūnų instinktais ir sakoma, kad kiekviename iš mūsų yra gyvūnas, o gal
žvėris? Kur baigiasi žmonija ir prasideda gyvūnų karalystė? Ar zoologijos sodo narve gyvenantis liūtas yra
humaniškesnis už stepėje gyvenantį? Ar žmogus eina į medžioklę vedamas gyvūniškų instinktų? Gamta sujungia
žmogų ir gyvūną, tačiau gamta skiriasi žmogaus ir gyvūno požiūriu. Šiais metais ledo meno skulptoriai atskleis
šlovingą gyvūnų pasaulį - jo grožį ir iššūkius.

Sutemus ledo skulptūros išmoningai apšviečiamos ir sužėri visu grožiu. Lankytojų dar laukia ledo baras „Koskenkorva“,
ledo kalneliai, koncertas ledo scenoje, šviesų šou. (detalesnė festivalio programa bus pateikta kelionės atmintinėje).
Apie 21:00 - 21:30 val. išvykstame Lietuvos link.

Included in tour:

Excluded in tour:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kuro mokestis.

(*) - Mokami objektai. Turistas moka pats:

Ekskursinė programa.
Kelionės vadovo ir gido paslaugos.

Ledinuko gamyba karamelės dirbtuvėse – 3
Eur.
Česnakinių skanėstų degustacija – 5 Eur
suaugusiems, 3 Eur mokiniams.
Įėjimas į Ledo skulptūrų festivalį ~ 7 Eur
suaugusiam, ~3 Eur moksleiviams,
studentams, senjorams, ~10 Eur (šeimos
bilietas: 2 suaugę + 2 vaikai). Bilietų kainos
bus tikslinamos sausio mėnesį.

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

Papildomas aprašymas
Objektų lankymo tvarka ir kainos gali nežymiai kisti.
Išvykimas iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio.

Attention: The base cost can vary depending on the date and city of departure!
Please calculate the base cost below by selecting the date first and then the city from
the list!

