Kovo 16 d.
ŽALIA Šv. Patriko šventė Druskininkuose
ŽALIAS Sportas
10.00 "Pradėk rytą žalias!" \(mankšta K. Dineikos sveikatingumo parke, kviečiame pasipuošti žalios spalvos
detalėmis ar drabužiais)
21.00 Naktinis bėgimas "Apjuosk Druskininkus žaliai" (dalyviams bus išdalinti žali atšvaitai, kviečiame taip
pat pasipuošti žalios spalvos detalėmis ar drabužiais, bėgimo startas – Pramogų aikštėje)
ŽALIOS pramogos
Nuo kovo 16 d. iki balandžio 16 d. veiks J. Joyce, įžymaus airių rašytojo, biografijos paroda (Vandens parko
holas II a.)

17:00 val. Žaliasis M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų orkestro koncertas. Šokių studijos "Dosado"
žalioji staigmena su airišku prieskoniu. (Vandens parko holas II a.)
18:00 ŽALIAS Kino seansas. kino komedija „Didžioji afera“ (The Grand Seduction) (Vandens parko didžioji
konferencijų salė)

ŽALIAS maistas
20:00 Airiško gėrimo – karštų obuolių sulčių – degustacija. (FLORES žiemos sodas, įėjimas iš Vandens parko
„Aqua“)

- Centro „Aqua“ restoranas - picerija visą savaitgalį siūlys specialių airiškų patiekalų ir gėrimų.
- UPA Medical SPA siūlys žalią kokteilį.
“Keturi vėjai” (Grand Spa Lietuva):
• Riebiųjų ančių kepenėlių kremas pateikiamas su žaliu meduoliniu biskvitu, žaliųjų obuolių piurė, svogūnųspanguolių džemu
• Otas su traškia žaliaja plutele, lengvai keptais šparagais, karamelizuotu burokėliu ir juodaisiais lęšiais
• Žaliasis desertas su plikytu patissiere kremu, sūria karamele su burbono vanile, bazilikų-laimo šerbetu ir
šviežiomis uogomis
Centro „Dainava“ pasiūlymai: Kavinė „Širdelė“ specialiai paruoš keptą duoną su „Patriko“ padažu, „Žalią“
varškės desertą. Restoranas „Nakviša“ siūlys „Žalia želė“ desertą.
ŽALIAS SPA
UPA medical SPA sveikatingumo procedūra – Jūros dumblių vonia su hidromasažu (15 min. – 9 Eur.)
ŽALIAS vakarinis pasivaikščiojimas
Vakarinio pasivaikščiojimo metu aplankykite žaliai apšviestas Druskininkų vietas: žaliasis kilimas ir žalioji
fotosienelė Pramogų aikštėje, Lynų kelio stotelė prie centro „Aqua“, dalis centre „Aqua“ esančių patalpų,
nusileidimo kalnelių bokšte esantis lazeris, „Druskininkų gydyklos“ įėjimas bei viešbučio FLORES žiemos
sodo baseinas ir krioklys nušvis žalia spalva.
Nepamiršk fotografuotis visur, kur randi ŽALIĄ ir laimėti puikius prizus, dalyvaudamas foto konkurse!

