Kupina įspūdžių diena šeimai Rygoje (1 d.)
Programa
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Atvykę į Latvijos sostinę, pirmiausia aplankome Rygos
automobilių muziejų*, kur kvapą gniaužia senoviniai automobiliai, kurie nuo šiandieninių mūsų
gatvėse skiriasi kaip spragilas nuo moderniausio grūdų kombaino. Tai pirmasis auto-moto muziejus
buvusioje Tarybų Sąjungoje, įkurtas 1989 metais, o po trejų metų vykusios rekonstrukcijos,
muziejus vėl lankytojams duris atvėrė – 2016 m. liepos mėn. Muziejaus ekspozicija sukurta kaip
pasakojimas apie unikalias motorines transporto priemones, garsias asmenybes ir garsiausius
automobilių pasaulio įvykius, yra daugybė interaktyvių elementų, neleidžiančių nuobodžiauti.
Pamatysime Kremliaus kolekciją, kuriai kol kas nėra analogų. Sovietų vadovai naudojo vietinius
limuzinus, tokius kaip ZIL ir ZIS, šarvuotus ir neperšaunamus, svėrusius iki 7300 kg. Įspūdingą
specialios, krovininės ir karinės technikos kolekcija. Dėmesio verta lenktyninių ir rekordinių
automobilių kolekcija, vienas jų, kalnų lenktyninis automobilis Auto Union, 1938 m. išvystė 320
km/h greitį. Muziejus didžiuojasi seniausio pasaulyje 1886 m. pagaminto Benz Patent-Motorwagen
automobilio – motorinio vežimaičio replika, tarpukario Latvijos prezidento K. Ulmanio
reprezentacinio automobilio Cadillac V8 antrininku, vieninteliu pasaulyje likusiu Krastin Auto
automobiliu, pagamintu 1903 m. Apžiūrėsime ne tik ratuotą senovinę techniką bet ir telefonų bei
radijo aparatų kolekciją.
Apsilankysime Rygos zoologijos sode*, įkurtame didžiausiame miesto parke Mežaparks,
esančiame Kišezers ežero pakrantėje ir užima beveik 20 ha. Čia gyvena daugiau nei 400 rūšių
gyvūnų, iš kurių daugiau kaip 40 rūšių yra įtrauktos į Raudonąją knygą. Zoologijos sode esantys
Žirafų namai – vieni įdomiausių ir lankomiausių, čia taip pat yra Kengūrų namai bei Tigrų namai –
plačiausias ir moderniausias tokios rūšies statinys Europoje. Jaunieji keliautojai ypač mėgsta
grožėtis flamingais, didžiule papūgų kolekcija, beždžionėmis, begemotais, tigrais, tapyrais,
kupranugariais. Taip pat pamatysite pelikanų namus, lemūrų kolekciją, “kaimo” kiemelį, terariumą,
akvariumą ir daug kitų įdomių dalykų. Ar kada teko matyti kokio dydžio pietų porcija patiekiama
begemotui ar kaip pietauja flamingai, kokio ilgio žirafos liežuvis ar ką valgyti mėgsta lemūrai ir
surikatos? Visa tai pamatyti galite Rygos zoologijos sode dalyvaudami atvirame gyvūnų maitinime.
Apžvalginė ekskursija po Rygos senamiestį. Praėjusiais šimtmečiais Ryga buvo vadinama
įvairiausiais vardais: Gintaro miestu, Šiaurės Paryžiumi, Langu į Vakarus. Visi jie tinka ir dabar,
nors vargu, ar tiksliai apibūdina šį nuolat besikeičiantį miestą. Įsikūrusi ant Dauguvos upės kranto,
prie Baltijos jūros, Ryga yra Latvijos sostinė ir didžiausias Baltijos valstybių miestas. Rygoje
keliautojai gali džiaugtis įvairia architektūra, o ypač – jugendo stiliaus pastatais. Vienos iš
didžiausių pasaulyje jugendo stiliaus pastatų kolekcijos dėka Ryga yra įtraukta į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą. Ryga - miestas, kurio architektūroje atsispindi miesto istorija nuo pat 1201 m. iki
mūsų dienų. Apžvalginė ekskursija po senamiestį: Rygos pilis ir gynybinė siena, “Trijų brolių”
namai, Domo katedra, Rotušės aikštė, kurioje atstatytas gražiausias ir puošniausias 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.

