2022 m ROTARY konvencija Hiustonas, Texas, JAV,
Birželio 4-8 (planuojama kelionė gegužės 28/birželio 9 (13d, 12 nakvyniu)
Kelio.nės kaina nuo 2500 eur/asm (be registracijos į konvenciją mokesčio)
PRELIMINARI PROGRAMA
Teksasas – 28-oji JAV valstija. Teksasas vakaruose ribojasi su Naująja Meksika, šiaurėje su Oklahoma, rytuose su
Luiziana ir Arkanzasu. Pietvakariuose plyti Meksika, o pietryčius skalauja Meksikos įlanka.
Administracinis centras – Ostinas.
1 diena 05.28 (kelionės diena): Ryga/Vilnius – Bostonas per Helsinkį
2 diena 05.29.: Bostonas. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Bostono miestą. Pasiplaukiojimą laivu (papildomas
mokestis – 28 €/asm.). Laisvas laikas po ekskursijos. Vakare išvykimas į Niujorką
3 diena 05.30.: Niujorkas. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Niujorko miestą (I dalis). Po ekskursijos apsilankymas
apžvalgos aikštelėje One World Observatory arba Top of The Rock (papildomas mokestis ~ 42 USD).
Nakvynė viešbutyje.
4 diena 05.31: Niujorkas. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Niujorką su Laisvės statulos lankymu (II dalis). Laisvas
laikas po ekskursijos.
Pageidaujantiems antroje dienos pusėje siūlome pamatyti vieną iš Brodvėjaus šou (papildomas mokestis, priklauso
nuo pasirinkto šou) TIK UŽSAKANT IŠ ANKSTO! arba ekskursija į Metropoliteno muziejų (papildomas mokestis 40
€/asm. Vakare siūlome ekskursija po vakarinį Niujorką (papildomas mokestis 40 €/asm.)
Nakvynė viešbutyje.
5 diena 06 01.: Išvykimas į Filadelfiją. (Pusryčiai viešbutyje). Ekskursija po miestą. Laisvas laikas. Vykstame link
Vašingtono. Nakvynė viešbutyje (pakeliui).
6 diena 06.02.: Vašingtonas. Pusryčiai viešbutyje. Ekskursija po Vašingtono miestą. Laisvas laikas po ekskursijos.
Nakvynė viešbutyje.
7 diena 06 03.: Išvykimas į Baltimorę. Apžvalginė ekskursija po Baltimorę. Išvykstame link Hjustono. Nakvynė
pakeliui.
8 – 13 diena 06 04/08 : Atvykimas į Hjustoną. Apsistojimas viešbutyje. Dalyvavimas Rotary konvencijos renginiuose.
Trumpa apžvalginė ekskursija po Hjustoną, susitikimas su lietuvių bendruomene ir kt. Konvencijos programa dar
nepaskelbta, ją paskelbus bus reikalui esant pasiūlyta ekskursinė programa. Išvykimas namo.

PLAČIAU APIE KELIONĖS METU GALIMUS LANKYTI OBJEKTUS RYTINĖJE JAV PAKRANTĖJE
Jungtinės Amerikos Valstijos – didinga, įdomi, įvairialypė ir įspūdinga šalis.

Pirmoji stotelė – Bostonas. Atskrendame į Bostono Logano oro uostą. Tai yra vienas daugiausiai keleivių
aptarnaujančių oro uostų JAV. Jis yra netoli centro. Bostonas laikomas vienu europietiškiausių žemyno miestų.
Įdomiausi miesto objektai: Laisvės takas (jis driekiasi 4km. ir apima net 16 istorinių vietovių. Jis net pažymėtas
raudonomis plytelėmis šaligatvyje); Faneuil Hall – seniausias miesto turgaus pastatas. Šalia esantis Bostono
centrinis parkas yra seniausias ir vienas gražiausių parkų JAV. Pažvelgti į miestą iš viršaus galima iš Prudential
centro dangoraižio, iš kurio atsiveria nuostabi panorama. Bostone įsikūręs garsiausias prestižinis šalies universitetas
– Harvardo universitetas, esantis šalia Bostono, kurį irgi aplankysime.
Važiuodami link Niujorko užsukisime į Niuporto miestą (Newport). Jame yra keletas žymių vietų: The Brakers vila,
pastatyta 1893 metais. Joje šiuo metu yra muziejus, kuriame galima pamatyti visus baldus, kurie priklausė
amerikiečių verslininkų šeimai, gyvenusiai čia 19 a. Tai yra labiausiai turistų lankoma vieta Rhode Island vietovėje.
Adamso fortai, kurie yra didžiausi pakrantės įtvirtinimai visoje JAV. Lankytojai gali apžiūrėti kareivines, susipažinti su
Amerikos karo istorija. Pasivaikščiosime palei skardį, kuriuo einant atsiveriaą nuostabi panoramą
Niujorkas: megapolis, kuris niekada nemiega. Čia šiuolaikinio menu muziejus MoMa (Museum of Modern Art),
Solomono R. Gugenheimo muziejujs kuriame eksponuojama įspūdinga šiuolaikinio meno kolekcija, Metropolitan
Museum of Art, kur yra daugiau nei 2 mln. eksponatų iš viso pasaulio. Times aikštė (Times Square). Tai viena
garsiausių Niujorko sankirtų, žavinti keliautojus spalvingomis reklamomis ir visuomet skubančių niujorkiečių gausa.
Centrinis parkas (Central Park). Empire State Building, Penktoji Aveniu (Fifth Avenue). Laisvės statula ir kt.
Keliaudami link Vašingtono užsuksime į Filadelfiją. Šis miestas vadinamas broliškos meilės miestu, nes čia gimė
modernioji Amerikos demokratija, buvo ypatingai puoselėjamos žmogaus teisės ir laisvės. Neatsitiktinai Filadelfija
buvo pasirinkta kaip Jungtinių Valstijų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo vieta. Tai padaryta 1776 m. liepos
4d. Filadelfija buvo pripažinta penktuoju pagal patogumą pėstiesiems miestu visoje Amerikoje. Čia daugybė įvairių
muziejų ir parkų. Aplankysime nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo pastatą, kuriame šiuo metu veikia
muziejus, kur galima pasėdėti salėje, kurioje buvo pasirašyta deklaracija ir kurioje išsaugota autentiška to meto
aplinka. Šalia stovi ir JAV nepriklausomybės simbolis – Laisvės varpas.Aplankysime Rotušę, pakilsime į jos bokštą.
Miestui pagal skulptūrų skaičių nėra lygių visose Jungtinėse Valstijose. Daugiausia šių meno kūrinių galima išvysti
Fairmounto parke, viename didžiausių miesto parkų pasaulyje. Jame rengiami koncertai, spektakliai, festivaliai…
Po Filadelfijos keliausime link JAV sostinės Vašingtono. Sostinė į šį miestą buvo perkelta 1800 – aisiais, o pavadintas
jis buvo prezidento Džordžo Vašingtono garbei. Šis miestas skiriasi nuo kitų Amerikos didmiesčių, nes jame nėra
aukštų pastatų. Taip yra todėl, kad miesto architektas uždraudė statyti pastatus, kurie būtų aukštesni už Kapitolijų.
Kapitolijus – JAV Kongreso rūmų pastatas, kuriame vyksta federalinės įstatymų leidžiamosios valdžios susirinkimai.
Pennsylvania aveniu – gatvė, jungianti Kapitolijų ir Baltuosius rūmus, kurie yra pagrindinis turistų lankomas objektas
Vašingtone. Baltieji rūmai yra oficiali JAV prezidento rezidencija, juose yra ir viceprezidento biuras. Teigiama, kad
per dieną juose apsilanko daugiau nei 5000 lankytojų! Aplankysime ir Arlingtono nacionalines kapines, kuriose
palaidoti Antrojo pasaulinio, Korėjos ir Vietnamo karų veteranai. Nacionalinėse kapinėse taip pat laidojami
prezidentai, gynybos sekretoriai, JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjai ir žymios asmenybės. Čia ilsisi ir prezidentas

Johnas F.Kenedy, ir kosminio erdvėlaivio Challenger įgula. Įdomi Vašingtono nacionalinė meno galerija bei
Nacionalinis Aviacijos ir kosmonautikos muziejus.
Hamiltono baseinas, Dripping Springs
Hamiltono baseino gamtos rezervatas yra kvapą gniaužianti oazė. Tai laikoma viena geriausių plaukimo vietų visoje
Teksaso valstijoje. Natūralų baseiną juosia milžiniškos kalkakmenio plokštės, o dideli stalaktitai gniaužia kvapą.

iSan Antonio River Walk, San Antonijas
Pasivaikščiojimas po San Antonijaus upės pakrantę yra lankomiausias turistų traukos objektas visame Teksaso
mieste, kur vyksta amatininkų parodos, maisto ir gėrimų festivaliai, paradat, koncertai… Čia galima ekskursija laivu.

State Capitol, Austin
Teksaso valstijos kapitulos pastatas yra ant kalvos, iš kurio atsiveria vaizdingas vaizdas į Ostino miesto centrą. Tai ne
tik vienas iš maloniausių Ostino lankytinų objektų, bet ir visos valstijos. Pastatas yra išskirtinis XIX amžiaus pabaigos
viešosios architektūros pavyzdys: teritorija 22 ha, joje yra istoriniai pastatai, 17 paminklų ir nuostabiai apželdinta
veja, taip pat pats Kapitolijaus pastatas. Atidarytas 1888 m., Rožinio granito orientyras yra 14 pėdų aukštesnis už
JAV Kapitolijaus pastatą Vašingtone. Didžioji jo dalis, įskaitant 218 pėdų rotondą, Atstovų salės rūmai ir
gubernatoriaus priėmimo kambarys, vis dar atrodo taip pat, kaip ir pirmą kartą atidarius.

Hiustono kosmoso centras, Hiustonas
Tai kosmoso tyrinėjimo istorija, kuria siekiama skatinti meilę mokslui, technologijoms, inžinerijai ir matematikai.
Galima pasivaikščioti po žvaigždes,pasijusti astronautu, patirti „sprogimo“ pojūtį Blastoffo teatre, pamatyti
geriausią pasaulyje kosminių kostiumų kolekciją. Saugumo sumetimais lankytojams neleidžiama pamatyti visų
kosminio centro operacijų, tačiau reguliarūs ekskursijos tramvajais leis aplankyti didžiąją dalį darbinių objektų.

The Alamo, San Antonijas
Alabas yra viena iš garsiausių Amerikos istorinių vietų, kur 1836 m. 200 vyrų atkakliai ir 13 dienų apgultį ginė
Teksasą. Nors jie galiausiai pralaimėjo mūšį, bet Teksasas, tęsė kovą dėl nepriklausomybės.

The Sixth Floor Museum, Dalasas
Garsusis „Sixth Floor“ muziejus, įkurtas buvusioje Teksaso mokyklų knygų saugykloje „Dealey Plaza“. Sukelia stiprias
emocijas apie lemtingąją dieną JAV istorijoje, kai buvo nužudytas prezidentas Johnas F. Kennedy. Čia daugiausia
dėmesio skiriama ne tik eksponatams (dokumentai, garso įrašai ir filmuota medžiaga), bet ir langui, iš kurio
atsiveria gana atšiaurus vaizdas ir iš jo Harvey Lee Oswald paleido mirtinus šūvius. Kolekcija apima apie 45 000
daiktų ir pasakoja liūdną istoriją, kuri daug ką pakeitė…Yra ir dovanų parduotuvė, knygynas ir kavinė...

USS Lexington, Korpas Kraistis
Vienas iš svarbiausių atrakcionų Korpuso Kristyje, „USS Lexington“ - tai Antrojo pasaulinio karo metų laivas,
pavadintas Revoliucinio karo mūšio Leksingtono garbei. Šiandien čia muziejus, kuris daugiau nei pusę amžiaus
vaidino svarbų vaidmenį kariniame laivyne, o 1992 m. buvo pertvarkytas į jūrų aviacijos muziejų, siekiant išsaugoti
istoriją. Yra galimybė lipti kopėčiomis, lįsti pro liuką, apžiūrėti 11 laivo denių ir 1 000 kv. pėdų erdves, įskaitant
skrydžio denį, angaro denį ir apatinį denį, taip pat vadovauti laivui per „Virtual Battle“ stotis arba leistis į mūšį
skrydžio simuliatoriumi naikintuvo lėktuvo piloto vietoje.

