PATIRKITE TRIJŲ „S“ MAGIJĄ ŠIAULIUOSE!
Jeigu nuolat galvojate, kaip įkrauti „Saulės baterijas“, nieko negirdėjote, bet svajojate
išbandyti „šoko-lado“ terapiją, slapta tikitės sugriauti mitą, kad dviračio išrasti nebegalima, Šiauliai
neabejotinai turi atsirasti Jūsų išvykos planuose.
SAULĖ
Vieninteliame Šiaulių mieste yra per dešimt lankomų vietų, susijusių su Saulės simboliu.
SALDUMYNAI
Nepamirštama kelionė laiku per šokolado istoriją, dar neatrasti skoniai, ekologiškų desertų, duonos giros ir
kt. degustacijos, „saldžios“ istorijos ir pasakojimai vilioja viso pasaulio saldžių pojūčių mėgėjus į Šiaulius.
SAVITI MUZIEJAI
Jų net 20! O tai jau rimta paraiška tapti Lietuvos muziejų sostine. Užsimerkite ir įsivaizduokite, kad:
važiuojate mediniu dviračiu, patenkate į realų fotoaparato objektyvą, tampate šokolado „burtininku“,
vairuojate įspūdingą garvežį... Pradžiai užteks.
POPULIARIAUSIOS EKSKURSIJOS GALI TAPTI ĮDOMIA UGDYMO PROCESO DALIMI.
RINKITĖS EKSKURSIJAS SU GIDU!
Pritaikyta gimnazistams ir suaugusiųjų grupėms
NAUJIENA! Ekskursija „PIETINIA KRONIKAS GYVAI“ pagal Šiaulių
kronikas ir R. Kmitos „Pietinia kronikas“. Ši ekskursija kelioms valandoms
sugrąžins į posovietinio gyvenimo virsmą pradėjusius Šiaulius. Pietinio kultūra
užsimezga būtent čia, Šiaulių pietiniame rajone. Norim to ar nenorim. Kas žino,
blogai tai ar gerai? Žinom tik tai, kad mes, šiauliečiai, tikrai skiriamės nuo kitų...
Ekskursijos trukmė – 2 val. (galima rinktis ekskursiją pėsčiomis,
bet patogiausia autobusu). Kaina grupei – 70 EUR.
Tinka įvairaus amžiaus moksleiviams
SALDŽIOS PRAMOGOS
Ekskursija-degustacija „SALDŪS ŠIAULIAI“
Kas yra saldu? Ar saldu tik cukrus ir viskas, kas su juo susiję? O galbūt saldus gali būti ir kinas, meilė? O
galbūt ir gyvenimas? Taigi saldu yra ne vien tik tai, kas valgoma. Šios ekskursijos metu vaikščiodami miesto
gatvėmis, mes kaip tik susipažinsime su visokiu saldumu. Ekskursijos pabaigoje seniausiame Lietuvos
saldainių fabrike „Rūta“ degustuosime saldainius.
Ekskursijos trukmė – 2–3 val.
Ekskursijos kaina grupei – 50 EUR, degustacijos kaina 1 asmeniui – 4 EUR.
Šokolado muziejuje pamatysite puikią ekspoziciją, įdomiai atskleidžiančią šokolado gaminimo tradicijas,
turėsite progą tapti saldainių popierėlių dizaineriais. Po ekskursijos, pasirinkę edukaciją „Šokolado
dirbtuvės“, galėsite virsti tikrais saldainių gaminimo meistrais! Ekskursija ir edukacija trunka po valandą (iš
viso 2 val.).
Apsilankymo muziejuje su gidu ir edukacija kaina – 8 EUR asmeniui.
Apsilankymo muziejuje kaina – 2 EUR vaikui ir 2,60 EUR suaugusiam žmogui + 5 EUR gido paslauga
visai grupei.
Ekskursija-degustacija „ŠIAULIAI: RETRO PASAKOJIMAI IR SKONIAI“. Ponia Antanina kviečia
laiko mašina nusikelti į tarpukario Šiaulius! Malonioje aplinkoje, skambant muzikai, skanausite patiekalų,
kurių receptai išsaugoti smetoniškoje valgių gaminimo knygoje, išgirsite netikėtų ir nuotaikingų
pasakojimų… Norite ilgiau išliekančio prisiminimo – įsiamžinkite su klase senovinėje nuotraukoje!
Ekskursijos trukmė – 2–3 val.
Ekskursijos-degustacijos kaina 1 asmeniui 10,50 EUR, kai grupėje yra 20 asmenų, ir 9 EUR, kai
grupėje yra 30–34 asmenys.

Moksleivių grupėms (6–12 klasių)
Ekskursija „LITERATŪRINĖS STAIGMENOS ŠIAULIUOSE“. Kaip „Rūtos“ saldainių fabrikas susijęs su
literatūra? Kokie lietuvių rašytojai mokėsi Juliaus Janonio gimnazijoje? Ar žinote, koks XVII a. literatūrinis
tekstas parašytas Šiauliuose? Ar Šiaulių miestas dažnai vaizduojamas literatūroje? Ekskursijos metu
sužinosite netikėtų faktų apie miestą ir jo kūrėjus, literatūrinius burtus, šventinių sveikinimų idėjas. Gera
nuotaika garantuota! Tai ir dar daugiau sužinosite pasirinkę šią ekskursiją.
Ekskursijos trukmė – 1,5 val. Kaina grupei – 70 EUR.
Ekskursija „NUĖMUS UŽMARŠTIES SKRAISTĘ“. Ekskursija
kviečia laiko mašina nusikelti į tarpukario Šiaulius! Miesto rūbas,
šiauliečių papročiai ir pomėgiai – visa tai intriguojančiai atskleis ponia
Antanina. Ką tikrai mėgo daryti to meto šiauliečiai? Neatspėsite –
fotografuotis! Šios ekskursijos metu jūs su draugais ar kolegomis
turėsite progą pozuoti fotografui – įsiamžinsite senovinėje
fotografijoje!
Ekskursijos trukmė – ~ 2 val. Kaina grupei – 70 EUR.
Grupinė nuotrauka Fotografijos muziejuje – 20 EUR.
Ekskursija „PENZELIUKAS – KAS JIS?“. Gerardas Bagdonavičius. Jis buvo tikras tarpukario
inteligentas, kūrėjas, dailininkas, mokytojas, fotografas, scenografas... Būsite pakviesti į Fotografijos
muziejaus erdves susipažinti su Penzeliuku-fotografu. Penzeliuko-mokytojo, ekslibriso pradininko portretas
ims dėliotis apsilankius Juliaus Janonio gimnazijos muziejuje. Laukia netikėtumai, pažintys, susitikimai,
minant tuos takus, kuriais kažkada keliavo Gerardas Bagdonavičius.
Ekskursijos trukmė – 2 val. Kaina grupei – 70 EUR.
Ekskursija „VOKIEČIŲ BELAISVIO TILTAI – TARP POKARIO IR NŪDIENOS ŠIAULIŲ“. Kas
suskaičiuos, kiek žmonių likimų užmarštin nuneša laiko upė? Vienas vokiečių belaisvis, kadaise nublokštas į
pokario Šiaulius, vėl netikėtai sugrįžo, pasakodamas savo gyvenimo istoriją. Atkūrus nepriklausomybę,
griuvo vieni, kilo kiti tiltai – žmogiškumo. Ekskursija paremta išgyvenusio vokiečių belaisvio prisiminimais.
Ekskursijos trukmė – 1,5 val. Kaina grupei – 70 EUR.
Praalkusių ekskursantų gomurį visada maloniai nuteiks „Saulės skonio“
patiekalas ir kokteilis. Jais pasimėgauti visada galima šioje ilgalaikėje akcijoje
dalyvaujančiose miesto kavinėse.
Moksleivių grupėms (1–5 klasių)
Ekskursija „BULVARAS – ŠIAULIŲ ŠIRDIS“. Smagi ekskursija žada įdomią pažintį su meniniais
akcentais – tūrinės reklamos pavyzdžiais: „Kregždutėmis“, „Batu“, „Knygomis“, „Vėžiu“ ir kt. Ekskursijos
metu atskleisime paslaptį, kodėl ir kokiomis kalbomis gieda gaidys. Netikėto atradimo jausmą leis patirti
fotografavimasis prie gatvę puošiančių fontanų.
Ekskursijos trukmė – 1,5 val. Kaina grupei – 50 EUR.
Ekskursija „ŠIAULIŲ LEGENDOS“. Kur Šiauliuose gyvena pelikanai? Kodėl gaidys ant laikrodžio
sveikinasi su praeiviais? Ką veikia katinai ant „Valerijono“ vaistinės stogo? Ekskursiją įkvėpė ne tik seni
padavimai, bet ir pačių vaikų sukurtos legendos.
Ekskursijos trukmė – 1,5 val. Kaina grupei – 50 EUR.
Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213, LT-76348 Šiauliai
Lietuva / Lithuania
Tel. +370 41 523 110
El. paštas tic@siauliai.lt
http://tic.siauliai.lt www.siauliai-events.lt

