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Baltijos perlas - Ryga ir G.Puccini opera "Bohema"
Baltijos perlas - Ryga ir G.Puccini opera
"Bohema"
Latvijos sostinė Ryga – tai ne tik, Latvijos, bet ir visos Baltijos perlas. Rygos istorinis centras yra įtrauktas į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą. Į reikšmingą registrą jis pateko dėka viduramžių užstatymo, XIX amžiaus medinės
architektūros ir jugendo stiliaus architektūros, stebinančios savo įvairove – nuo ištaigingai puoštų namų fasadų iki
visiškai asketiško pastatų apipavidalinimo. Gotikos stiliaus katedros ir puikus viduramžių architektūros pavyzdys - "Trijų
brolių" namas, Rotušės aikštė, kurioje atstatytas gražiausias ir puošniausias prieškario Rygos pastatas - "Juodagalvių"
gildijos namai, įdomios kavinės ir restoranai su pasaulinio lygio virtuve.
Gido lydimi pasivaikščiosite po unikalų XIX amžiaus architektūros paminklą -Latvijos operos ir baleto teatrą . Šis
prašmatnus pastatas, kurį suprojektavo architektas iš Sankt Peterburgo Liudvikas Bonštetas, buvo atidarytas 1863
metais ir tuo metu jis vadinosi Rygos miesto teatru. Sužinosite teatro istoriją, susipažinsite su jo kasdienybe ir
užkulisiais. Kiekvieną sezoną teatras žiūrovus pasitinka sėkmingais klasikinių operų pastatymais, moderniais operos ir
baleto šedevrais, vaikų opera ir originaliais latvių kūriniais. Iki šių dienų visus jaudina trapi ir tragiška poeto Rudolfo ir
siuvėjos Mimi meilės istorija G.Puccini operoje „Bohema“, kurią matysime šios kelionės metu.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė turistiniu autobusu

Bilietų kaina į mokamus ekskursinius bei

Kelionės vadovas

pramoginius objektus į kelionės kainą

Kelionės programa ir organizavimas

neįskaičiuota
Numatytai ekskursinei programai reikia reikia
turėti: bilietas į operą - 12€/asm., ekskursija
po Rygą su vietiniu gidu - apie 3€/asm.,
ekskursija po operos ir baleto teatrą 10€/asm.
Rekomenduojamas medicininių išlaidų
draudimas, kurį galite įsigyti Kivedoje

Svarbi kelionės informacija!
Papildomas aprašymas
Kolektyvams! Iš anksto aptarus su kelionių organizatoriumi, į kelionės programą galima įtraukti nepaminėtus
objektus
Papildoma informacija ir registracija: tel. +370 5 2724805, +370 685 10318, el. paštas: centras@kiveda.lt

Įspėjame: Kelionės kaina priklauso nuo Jūsų išvykimo vietos ir datos.

