LEDO SKULPTŪRŲ FESTIVALIS JELGAVOJE ekskursija su
linsmuoju vienuoliu ir viduramžių puota Jaunpilio pilyje
Ryte išvykstame iš Lietuvos.
Pirmiausia lankomės Jaunpilio pilyje. Tai viena iš nedaugelio viduramžių pilių, kuri puikiai išsaugojo savo pradinę
išvaizdą. Jaunpilio pilį vaizdingoje vietovėje, malūno tvenkinio pakrantėje, pastatė Livonijos ordino magistras Gotfrydas
fon Roga 1301 m. kaip Livonijos ordino tvirtovę. Čia mus pasitiks linksmasis vienuolis Teodoras, tarnaitė Hilda ir
Minezingeris – meilės lyrikos dainius. Prasideda smagi *ekskursija „Viduramžių vienuolio pasakojimai“ .
Susipažinsite su viduramžių tradicijomis, išbandysite moteriškus ir vyriškus ginklus, duosite riterių priesaiką.
Minezingeris skaitys Dantės sonetus, o ekskursijos pabaigoje nusileisite į vyno rūsį ir taure vyno pasveikinsite
naujuosius riterius ir jų širdies damas. Svečių garbei driokstels patranka!
Ne mažesnė atrakcija - apsilankymas Jaunpilio *smuklėje. Čia svečių laukia viduramžių pietūs: krosnyje kepti viščiukų
gabalai, keptos juodos kraujinės dešros, virtų žirnių dubenys, krosnyje keptos bulvės su lupena, rauginti kopūstai su
kmynais, žalumynų kuokštai, naminė duona su saulėgrąžom. Gomuriui paglostyti: vienuolio kepti sausainiai (vienuolis,
supraskit, - ne kepėjas), saldi duona su medumi ir razinomis, vyno taurė, vanduos su citrina. Jokių stalo įrankių – viskas
valgoma rankomis!
Atvykstame į Jelgavą. Trumpa ekskursija: Jelgavos rūmai, projektuoti B. Rastrelio, Šv. Simono ir Šv. Onos ortodoksų
katedra, Jelgavos senamiestis, Šv. Trejybės bažnyčios bokštas. 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.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kuro mokestis.

(*) - mokami objektai. Turistas moka pats:

Ekskursinė programa.
Kelionės vadovo ir gido paslaugos.

☺ Jaunpilio pilis (bilietas + ekskursija) – 9 Eur.
☺ Viduramžių pietūs Jaunpilio smuklėje – 10
Eur.
☺ Ledo skulptūrų festivalį ~ 7€ suaugusiam,
~3 € moksleiviams, studentams, senjorams,
~10 € (šeimos bilietas: 2 suaugę + 2 vaikai).
Bilietų kainos bus tikslinamos sausio mėnesį.

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio.
Objektų lankymo tvarka ir kainos gali nežymiai kisti.
Detali išvykimo informacija atsiunčiama 2-3d. iki išvykimo el.paštu.

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

