RYGA. AUTOMOBILIŲ MUZIEJUS – ZOOSODAS
Programa:
Ryte išvykimas į Latvijos sostinę Rygą. Rygoje lankome Automobilių muziejų – didžiausią
istorinės technikos muziejų. Šis muziejus yra vienas įdomiausių, moderniausių Latvijos muziejų.
Šiame aukštos klasės muziejuje, esančiame už kelių kilometrų nuo centro, eksponuojami Auto Union,
Rolls Royce, Mercedes, BMW ir daugybė kitų automobilių. Jame yra keletas automobilių naudotų II
Pasaulinio karo metais. Ganėtinai idomi Kremliaus automobilių kolekcija. Po muziejaus
rekonstrukcijos muziejuje liko mažiau transporto priemonių – jų dabar 100. Muziejus tapo
interaktyvus. Eksponatai vienas nuo kito atskirti per 3 – 4 metrus. Muziejuje nenuobodžiausite, nes
daug šiuolaikinių technologijų. Ekskursija po muziejų su vietiniu gidu (rusų, anglų kalba)*.
Iš Automobilių muziejaus vykstame į Rygos zoosodą, kuris įsikūręs didžiausiame Rygos miesto parke
Mežaparks, Kišezeres ežero pakrantėje. Beveik 20 ha. užimantis Rygos zoosodas lankytojams duris
atvėrė dar 20 a. pr. Po II Pasaulinio karo zoosodas ėmė sparčiai augti ir tapo vienu didžiausių
Baltijos šalyse. Paskutiniais metais valdžia pradėjo zoosodo modernizaciją, Rygos zoosodas tapo
Europos zoosodų ir akvariumų asiociacijos nariu. Šiandien zoosode yra daugiau nei 400 rūšių
gyvūnų, iš viso apie 3500 individų, kasmet jų skaičius didėja, nes kasmet į zoosodą atvyksta vis nauji
gyventojai. Zoosodas įdomus ir mažam, ir dideliam lankytojui. Visiems smagu stebėti piliakalnius,
flamingus, beždžiones, begemotus, tigrus, žirafas, kupranugarius ir kt. gyvūnus. Tropikų pasaulis Jus
pakerės neregėtos išvaizdos vabalais, driežais, nykštukiniais krokodilais, gyvatėmis, skorpionais..
Toliau laiką leidžiame Rygos senamiestyje. Gido lydimi keliaujame siauromis senamiesčio
gatvelėmis, skaičiuodami gaidžius ant bažnyčių bokštų, grožėdamiesi Hanzos pirklių gildijos,
amatininkų namais, jų istorijomis.
Pageidaujantys aplanko vieną iį įdomiausių savo eksponatais – Rygos istorijos ir laivybos muziejų*.
Kelionė į namus.

Kelionės kaina yra derinama agentūroje
Gido paslauga – 80-100 € / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės organizavimas.
Lankomi mokami objektai už papildomą kainą:

*Automobilių muziejus. Bilietas – 5-10 Eur, Gido paslauga – 35 Eur/grupei;
*Zoosodas. Bilieto kaina – 3 Eur;
*Rygos istorijos ir laivybos muziejus. Bilietas – 4,27-0,71 Eur.
Pastaba. Kelionės programa paruošiama kiekvienam užsakovui atsižvelgiant į jo poreikius ir
galimybes. Kelionės kaina priklauso nuo išvykimo vietos, žmonių skaičiaus grupėje ir nuo pasirinktos
programos.
Informacija/užsakymas: tel. +37041399544, 8 698 01737 – Jovita, 8 618 46466 – Virginija.

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

