LATVIJA: RYGA, ZOOSODAS – BABITES RODODENDRŲ
CENTRAS – JŪRMALA
Programa:
Data: 2021 m.
Išvykimo vieta ir laikas: 8.00 val. – aikštelė Gegužių g. PC Akropolis ir 8.15 val. –
Tilžės g., stotelė prie Katedros.
Kelionė į Latvijos sostinę – Rygą. Rygoje ekskursija – „Senosios Rygos dvasia“: Rygos
pilis ir gynybinė siena, “Trijų brolių, namai, Domo katedros ir vienuolyno kompleksas,
Rotušės aikštė su Juodagalvių gildijos namais, Šv. Petro bažnyčia, Operos teatras, Laisvės
paminklas, didžioji ir mažoji miesto gildijos, „namas su katinu“, senamiesčio gatvelių
labirintai…
Laisvas laikas kavai.
Vykstame į Rygos zoosodą*. Šis 20 ha užimantis Rygos zoosodas buvo įkurtas 20 a.
pradžioje. Dabar, tai didžiausias zoosodas Baltijos šalyse, čia gyvena 405 gyvūnų
rūšys, daugiau kaip 40 rūšių yra įtrauktos į Raudonąją knygą. Viso čia yra įkurdinta daugiau,
nei 3500 gyvūnų… Laisvas laikas zoosode.
Vykstame į Jūrmalą – didžiausią Baltijos šalių kurortą. Sustojame Babitėje,
rododendrų centre*, kuris pasipuošęs gražiausiais žiedais. Čia yra apie 350 rododendrų
rūšių ir veislių. Pasivaikštome 1,5 km ilgio rododendrų pažintiniu taku…
Pageidaujantys galės įsigyti sodinukų.
Jūrmaloje kelionės vadovo lydimi pasivaikštome Jomas pėsčiųjų gatve, pasigrožime
Jūrmalos medine arcitektūra. Laisvas laikas ir poilsis Jūrmalos paplūdimyje. Paplūdimių
ilgis 30 km, nuostabus pušynų oras, baltas smėlis ir didelės erdvės – galimybė ramiai
pailsėti…
Apie 19 val. išvykstame į namus.
Kelionės kaina – 23 Eur.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas;

*Kelionės vadovas;
*Kelionės organizacija;
Papildomos išlaidos:
*Rygos zoosodas. Bilietas: 7-3 Eur/žm.;
*Babite rododendrų centras. Bilietas: 4-3-2 Eur/žm.;
*Asmeninės išlaidos, pagal galimybę.
Pastaba. Lankomų objektų kainos ir eiliškumas gali keistis. Autobusuose ir
lankomuose objektuose būtina dėveti kaukes!!!
REIKALAVIMAI VYKSTANTIEMS Į LATVIJĄ:
Iš ES, EEE valstybių, Šveicarijos, JK ir žemos rizikos trečiųjų valstybių į ar per Latviją be apribojimų
ir izoliacijos gali atvykti:
a) Europos vaistų agentūros ar Pasaulio sveikatos organizacijos pripažintomis vakcinomis
paskiepyti asmenys praėjus 15 dienų po vakcinacijos kurso pabaigos ir turintys tai
patvirtinantį dokumentą;
b) Covid-19 liga persirgę asmenys, kai nuo pirmo teigiamo SARS RNS tyrimo yra praėję ne
daugiau nei 180 d., ir turintys tai patvirtinantį dokumentą asmenys.
c) Turintys ne anksčiau nei prieš 72 val. atlikto PGR (angl. PCR) SARS-CoV-2COVID-19
ARBA ne anksčiau nei prieš 24 val. yra atlikto SARS-CoV-2 antigeno tyrimo neigiamą
rezultatą. (PASTABA: su testu be karantinavimosi sąlygų gali vykti asmenys tik iš žemos
rizikos šalių, tai yra 75 atvejai 100 tūkst. gyventojų).
Iki rugsėjo 1 d. atvykstant iš ES, EEE, Šveicarijos ir JK galima pateikti ES skaitmeninį COVID-19
pažymėjimą arba šiose šalyse išduotą kitą vakcinaciją, persirgimą ar atliktą tyrimą patvirtinantį
dokumentą. Atvykstant iš kitų valstybių tyrimo rezultatas turi būti pateiktas anglų ar šalies iš kurios
atvykstama kalba. Šie dokumentai privalo būti popieriniai arba prieinami elektroniniame įrenginyje.
TAIP PAT, PRIEŠ ATVYKSTANT Į LATVIJĄ BŪTINA: visiems bet kokiu būdu iš bet kurios
valstybės keliaujantiems į Latviją arba vykstantiems per šalį tranzitu privaloma ne
anksčiau kaip prieš 48 valandas iki Latvijos Respublikos sienos kirtimo užpildyti keliautojo
anketą covidpass.lv ir išsaugoti QR kodą.
GRĮŽTANT Į LIETUVĄ: BŪTINA UŽPILDYTI KELEIVIO ANKETĄ. IŠ VISŲ ŠALIŲ keliaujantys
vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir
užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu privalo užpildyti KELEIVIO ANKETĄ (ne anksčiau nei
likus 48 val. iki kelionės) ir prieš patekdami į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui)
užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą).
Neturint ES Žaliojo paso būtina testuotis prieš grįžtant į Lietuvą ir grįžus į Lietuvą. Išimtys taikomos:
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/vis
kas-apie-izoliacija/izoliavimosi-isimtys

Informacija / registracija: 841399544; 869684064 – vadybininkė 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. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

