Į BALTIJOS DIDMIESTĮ RYGĄ – ZOOSODĄ, MODERNŲ
AUTOMOBILIŲ MUZIEJŲ
Programa:
Labiausiai rekomenduojame Rygos zoosodą aplankyti rudenį, kai jaunikliai būna
kiek paaugę, tačiau vis dar mokosi gyventi…
Auto muziejus Rygoje – realus modernaus muziejaus pavyzdys. Šis muziejus
prilygsta ir lenkia net Briuselyje, Londone, Paryžiuje, esančius muziejus. Rygos
auto muziejus iškėlė kartelę itin aukštai, jis išskirtinis… Nori nusifotografuoti prie
milijono verto automobilio-prašome, o taip pat, nori nusifotografuoti prie hipiškai
išpaišyto auto? Prašom! Gali pasidaryti ir selfie. Daug objektų „pačiupinėti“. Čia
pamatysite didžiausią Baltijos šalyse automobilių kolekciją, pradedant pačiais
seniausiais ir baigiant lenktyniniais automobiliais, ir motociklais, autobusais ir
gaisrinėmis…
Išvykimo į Rygą vieta ir laikas: 8.00 val. – aikštelė Gegužių g., PC Akropolis ir 8.15
val. – Tilžės g., stotelė prie Katedros.
Kelionė Šiauliai – Ryga. Atvykstame į Mežaparks, kur labai gražioje vietoje, šalia ežero
yra įsikūręs zoo sodas*. Maloniai pasivaikštome po didelį, erdvų sodą, kuriame laikoma
daugiau kaip 3000 gyvūnų…
Toliau mūsų laukia pažintis su moderniausiu automobilių muziejumi*, kur galėsite
apžiūrėti, daugiau kaip 100 unikalių istorinių transporto priemonių, modernią
ekspoziciją ir susipažinti su senoviniais automobiliais. Galėsite telefoną pripildyti
nuotraukomis.
Vykstame į Rygos senamiestį. Skrandis siunčia signalą-laikas pietums. Apsilankome
restorane St. Petrus (Skarnu 11 ) – papietaujame 15 Eur.
Kelionės vadovo-gido lydimi pakeliaujame po Vecrygą (senamiestis). Ekskursija:
„RYGA – ARCITEKTŪROS IR SENOVĖS ŠEDEVRAS“. Pamatysime Rygos pilį, Parako
bokštą, žavingus Trijų brolių namus, ramantiškus švedų vartus, įspūdingą Domo aikštę, Šv.
Petro bažnyčią, Šv. Dvasios konvento kiemą, Laisvės paminklą… Pasivaikštome po
Kronvaldo parką.
Kelionė į namus.

KELIONĖS KAINA – 22 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas – komfortabilus autobusas;
*Kelionės vadovo paslauga-ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Zoosodas. Bilietas 3-7 Eur;
*Automobilių muziejus 10-5 Eur;
*Pietūs restorane ST. PETRUS 10-15 Eur;
Pastaba: lankomų objektų, paslaugų skaičius, kainos gali keistis. Kelionės vadovas
muziejuje ekskursijos neveda. Vykstant į Latviją privalu turėti neigiamą COVID-19
testą, informacija – Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Autobusuose ir
lankomuose objektuose būtina dėveti kaukes!!!
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544; 860197003 organizatorė Sigita. Norintiems
užsakyti individualią ekskursiją Jūsų pageidaujamu laiku ir data kreiptis į kelionių
organizatorių tel.: 869684064, bustravel@smail.lt arba 860197003 pardavimaitravelcentre@splius.lt

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

