
Lapkričio 16 - 17 d. kviečiame aplankyti Šviečiančią Rygą, grožėtis 
nuostabiais vaizdais ir pro viešbučio langus 

Praleisk nepaprastą savaitgalį prabangiame Rygos viešbutyje, kuris sužavės ne tik itin 

skoningu interjeru, išpuoselėta tvarka, ypatingais pusryčiais, tačiau ir viešbutyje esančiame Bare 

„Skyline“ galėsit mėgautis gėrimais ir grožėtis miesto panorama! 

  
Vienas iš ryškiausių Latvijos sostinės renginių – lapkričio mėnesį vykstantis kasmetinis šviesų 

festivalis "Staro Riga" ("Šviečianti Ryga"). Šviesų šou, lazerių ir vaizdo projekcijos visa spalvų gama 

papuoš gražiausią Rygos vietą – senamiestį. Jei kada lankėtės Rygoje, jei lankysitės šviesų festivalio 

metu - miestas bus visiškai pasikeitęs, kupinas magiškos šviesos, meninių istaliacijų ir video projekcijų.  

11.00 val išvykstame iš Kėdainių. Atvykę į Rygą, įsikūriame  stilingo interjero keturių 

žvaigždučių viešbutyje „Radisson Blu Hotel Latvija“, kuris įsikūręs Rygos centre, už 400 metrų nuo 

žavingojo senamiesčio. Visuose numeriuose yra mini barai bei kavos ir arbatos ruošimo rinkiniai. 

Šiuolaikiškuose vonios kambariuose rasite vonias arba dušus, plaukų džiovintuvus ir higienos reikmenų. 

Daugumoje numerių įrengtos svetainės erdvės. Restorane „Esplanade“ galima mėgautis įvairiais 

savitarnos valgiais. Svečiai taip pat gali apsilankyti vieninteliame Rygoje visą parą dirbančiame 

restorane „Shogun“, kuriame siūlomi japoniški patiekalai. Baro „Skyline“ svečiai gali mėgautis gėrimais 

ir grožėtis miesto panorama. 

Norintiems geriau pažinti Rygą siūlome apžvalginę ekskursiję 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.  

Nuo 18:00 val. prasideda šviesos šou ir „Staro Riga“ renginiai. Festivalis tęsia tradiciją - pripildyti 

šviesos ir džiaugsmo žmonių širdyse, nušviesdamas Rygos gatves, pastatus, parkus ir aikštes.  

Miesto skverai, aikštės, tiltai, pastatai, paminklai žavės ne tik šviesomis, bet ir muzikiniais bei 

teatriniais pasirodymais. Šis festivalis yra galimybė pamatyti  kitokią nekasdienišką Latvijos sostinę. 

Sekmadienį dalyvausime Rygos balzamo degustacijoje ir prezentacijoje – tai puikus 

pasakojimas apie Rygos juodojo balzamo atsiradimą ir paruošimą. Tačiau tikroji magija laukia tų, kurie 

ras kavinėje tas pačias paslaptingas duris, kurios veda į senojo vaistininko paslaptinguosius požemius. 

Čia, alcheminėje laboratorijoje, galima pajusti Rygos juodojo balzamo skonį. Juodąjį Rygos balzamą 

18-ame amžiuje sukūrė vaistininkas Abraomas Kuncė. Pasakojama, kad šiuo 24-ių žolelių, šaknų, 

pumpurų eliksyru išsigydė carienė Katerina. Senovinę vaistinę primenančiame bare jūsų lauks 

žaisminga pažintis su balzamo sukūrimo bei gaminimo istorija. Degustuosite trijų rūšių Rygos 

balzamą. 

 

Kelionės su nakvyne (ir pusryčiais) kaina – 60 Eur 

Papildomos išlaidos ir paslaugos: 
 ekskursija Rygoje – 3 €; 

 Rygos balzamo degustacija – 12 €; 
.  


