RYGA,ZOOLOGIJOS SODAS, AUTOMOBILIŲ MUZIEJUS
Anksti ryte išvykstate iš
Lietuvos.
Kelionė į Latviją. Atvykstate į Rygą. Apsilankote Rygos *automobilių muziejuje . Po ilgos rekonstrukcijos duris
atvėrusiose salėse apžiūrėsite praėjusio amžiaus ir pokario laikų lengvuosius automobilius. Čia yra netgi keletas
automobilių, naudotų karo metu (pavyzdžiui, 1942 metų GAZ). Ekspozicijoje puikuojasi keli automobiliai, kurių
pavadinimai gali būti nepažįstami mūsų kartai - pavyzdžiui, 1914 m. gražuolis Hansa G 12/36 Renntorpedo ir ne ką
prastesnis 1938 austriškas Steyer. Ganėtinai įdomus ekspozicijos elementas yra Maskvos kremliaus automobilių
kolekcija. Sovietų vadovai naudojo vietinius limuzinus, tokius kaip ZIL ir ZIS, tačiau su malonumu naudodavosi ir
vakarietiškais prabangiais automobiliais. Sužinosite, jog šarvuoti ir neperšaunami tarybiniai ZIS svėrė iki 7300 kg.,
pamatysite muziejuje eksponuojamus ZIL 111 G, kuriuo naudojosi N. Chrusčiovas ir ZIS 115 S, kuriuo važinėjo pats j. V.
Stalinas...
Lankomės Rygos *zoologijos sode . Šis 20 ha plotą užimantis zoologijos sodas buvo įkurtas XX a. pradžioje, o dabar
čia gyvena jau 405 rūšys gyvūnų - žinduoliai, paukščiai, žuvys, bestuburiai, amﬁbijos ir reptilijos. Daugiau kaip 40 šių
rūšių yra įtrauktos į Raudonąją knygą. Viso čia įkurdinta daugiau kaip 3500 gyvūnų, kurių skaičius kasmet didėja, nes į
zoologijos sodą vis atkeliauja nauji gyventojai. Jaunieji keliautojai ypač mėgsta grožėtis pelikanais, ﬂamingais, didžiule
papūgų kolekcija, beždžionėmis, begemotais, tigrais, tapyrais, kupranugariais, žirafomis. Tropikų pasaulis Jus pakerės
neregėtos išvaizdos vabalais, driežais, nykštukiniais krokodilais, baliniais vėžliais, varanais, gyvatėmis, skorpionais...
Zoologijos sode pavasaris - gyvūnų pabudimo, vestuvinių šokių ir giesmių laikas!

Apžvalginė ekskursija su kelionės vadovu po Rygos senamiestį: Rygos pilis ir gynybinė siena, "Trijų brolių" namai,
Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotušės aikštė, kurioje atstatytas gražiausias ir puošniausias prieškario Rygos
pastatas - "Juodagalvių" gildijos namai, Šv.Petro bažnyčia, Laisvės paminklas, didžioji ir mažoji miesto gildijos, "namas
su katinu", senamiesčio gatvelių labirintai. Laisvas laikas.

Apie 19:00-20:00 val. išvykstame į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
Kelionė autobusu.
Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
(*) - Mokami objektai. Turistas moka pats:
*- Rygos zoologijos sodas - 5 EUR suaugusiems, 3

Kelionės vadovo ir gido paslaugos.

EUR, vaikams (4-18 m.), senjorams;

Ekskursinė programa.

*- Automobilių muziejus - 9 EUR suaugusiems, 4
EUR vaikams, senjorams (virš 60m.) vaikams iki 6
metų - nemokamai.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje
(rekomenduotina turėti).

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus: „Forum Palace“ automobilių stovėjimo a. (Konstitucijos pr.26, prie upės).
Išvykimas iš Kauno: c. River Mall/ pc. Maxima XX (Jonavos g. 60).
Išvykimas iš Panevėžio: „IKI“ prie autobusų stoties Ukmergės g.18)
Objektų skaičius, lankymo tvarka ir įėjimo bilietų kaina gali kisti.
Vairuotojų darbo - poilsio režimą nustato ES reglamentas.

Svarbi informacija:
Išvykimo laikai gali keistis. Detalią išvykimo informaciją atsiųsime el. paštu 2 d. iki
išvykimo.
Būtina į kelionę pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

