NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS ROMANTIŠKOJE RYGOJE.
JELGAVA-RYGA
Programa:
Vakare 17 val išvykimas iš Šiaulių į Rygą. Išvykimo vietos: 17.00val –aikštelė prie Akropolio
Gegužių gatvėje ir 17.15val –stotelė Tilžės gatvėje prie Katedros
Atvykstame į Jelgavą. Trumpas sustojimas Jelgavoje Hercogo Jakobo aikštėje prie Didžiosios miesto
eglės.
Tęsiame kelionę į Rygą. Atvažiuojame į šventiškai pasipuošusią Rygą. Nuo 13 amžiaus Hanza
pirklių sąjungai priklausantis miestas garsėja savo senamiesčiu įtrauktu į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą. Miestas garsėja išskirtine architektūra. 1510 m Rygos miesto aikštėje buvo papuošta pirmoji
Kalėdinė eglė Europoje Ir dabar pagrindinė eglė statoma Rotušės aikštėje prieš Juodagalvių
pirklių namus. Tai ne vienintelė eglė Rygoje. Dauguma Rygos aikščių turi savo egles.
Gido lydimi pasivaikščiosime po Rygos senamiestį:Rygos pilis,Trijų brolių namai, namas su
katinu, Šv.Jokūbo bažnyčia, Didžioji ir Mažoji gildijos, Domo katedra kurioje ilsisi Rygos įkūrėjo
vyskupo Alberto palaikai, Švedų vartai, gynybinės sienos liekanos, nepakartojamas Juodagalvių
namas, Laisvės paminklas.
Domo aikštėje šurmuliuoja Kalėdinė mugė. Saldus keptų migdolų aromatas, maloniai šildantis
glintveinas, tradiciniai latviški pipiriniai sausainiai piparkukas, rūkomų dešrelių dūmas – viskas
sukuria puikią šventės atmosferą. Medaus kubiliukai, primenantys šiltą vasaros saulę; saldžiai
kvepiančios vaško žvakės, tautodailinkų megztos raštuotos pirštinės, šalikai, kepurės, mediniai
žaisliukai ir skuduriniai meškiukai, o elegancijos mėgėjams – gintaro ir sidabro papuošalai… Vaikams
bus smagu apžiūrėti avelių ir triušiukų gardus, sniego malūną, pajodinėti poniais ar pasisupti Kalėdų
Senelio (latv. Ziemassvetku vecitis) karuselėje, užsukti į Kalėdų Senelio paštą arba jo namelį,
kuriame kasdien verdama karšta sriuba. Mugės svečius maloniai nuteiks vakare skambančios
populiarios kalėdinės melodijos.
Naujuosius sutiksime Lapkričio 11 –osios krantinėje. Nuo 22.00val svečius linksmins Latvijos
estrados žvaigždės: uždeganti šokių muzika, smagi programa. Vidurnaktį dangų nušvies
įspūdingi fejerverkai.
Po įspūdingo Naujųjų metų sutikimo sėdame į autobusą ir išvykstame į namus.

Kelionės kaina: 20Eur

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga
*Kelionės organizavimo paslauga
Papildomos išlaidos kelionėje:
asmeninės išlaidos kavai, suvenyrams

Pastaba.Visi keliaujantys į Latviją turi turėti asmens tapatybės kortelę arba galiojantį pasą.

INFORMACIJA /REGISTRACIJA vadybininkė Ieva Krivickienė 864219000, 841399544

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

