Liepājai atkal sava prāmja līnija!
Jau kopš aizvadītā gada nogales ikvienam liepājniekam un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja no
Liepājas doties 22 stundu ilgā braucienā ar prāmju līnijas „Ave Line” prāmi „Ave Liepāja” uz UNESCO
kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Vācijas pilsētu Lībeku. Ideju atklāt jaunu prāmju līniju „Ave Line”
atbalstīja Liepājas pilsētas Dome un Liepājas Speciālā ekonomiskā zona, kas cenšas aktīvi sadarboties
ar uzņēmējiem un pilnveidot metodiku, pēc kuras tiek veidotas nozaru attīstības koncepcijas un
pilsētas attīstības projekti.
2009.gada 29.martā prāmis AVE LIEPĀJA devās jau savā 100 reisā!
Lībeka tiek saukta arī par septiņu torņu pilsētu un Hanzas karalieni. Pilsētas īpašo burvību veido Traves
upe ar kanāliem, skaistās baznīcas, kuru torņu smailēs nosēdušies gaiļi, gluži kā Latvijā, kā arī klosteri,
tirgoņu mājas, sakoptie pagalmi un šaurās vecpilsētas ieliņas. 60 km attālumā no Lībekas atrodas
Hamburga, otra lielākā Vācijas pilsēta. Turpat atrodas Safari Parks ar vairāk kā 1000 dažādu dzīvnieku gluži kā īstā Āfrikas safari un Heideparks - Ziemeļvācijas lielākais izklaides parks, kur var vērot delfīnu,
jūras lauvu un papagaiļu priekšnesumus, braukt ar šveiciešu bobu, izbaudīt asas izjūtas amerikāņu
kalniņos un dažnedažādos citos karuseļos, kā arī braukt pa mežonīgām kalnu upēm. Atrodoties Lībekā,
jums ir iespējams ērti un ātri nokļūt tālāk uz savu izvēlēto galamērķi – apciemojot radus Īrijā, baudot
hokeja priekus Šveicē vai atrakciju parkus Dānijā, kur varat apmeklēt Bilundu, kura slavena ar savu
Lego parku, kas priecēs mazākos ceļotājus. Dānijā jums ir arī iespēja doties pasaku pasaulē pa pasaku
tēva Hansa Kristiana – Andersena dzimtajām vietām.
Kamēr prāmis ir ceļā uz Lībeku, ceļotāji var atpūsties, baudīt ēdienus restorānā un dzērienus bārā,
skatīties filmas, dziedāt karaoki, lasīt grāmatas un spēlēt galda spēles. Īpaši ir padomāts par ģimenēm,
jo „Ave Line” piedāvā ģimenes paketi ceļotājiem ar bērniem. Tā ir laba iespēja gan studentiem, gan
skolniekiem draugu lokā par pavadīt brīvdienas ārpus Latvijas, smelties jaunus iespaidus, iepazīt citas
valsts kultūru, tradīcijas, apmeklēt koncertus, sporta sacensības vai lielos tirdzniecības centrus.
Iepriecina, ka, tuvojoties vasaras sezonai, ir vērojams ienākošo tūristu skaita pieaugums. Tas liecina, ka
Latvija ir interesanta apmeklētājiem gan savas kultūras, savas vēstures, gan neskartās dabas dēļ. Tūristi
iecienījuši maršrutus, kuri ietver Kurzemes pilsētu apskati, īpaši Liepāju.
Liepājas popularitāti veicinājis gan tas, ka pilsēta kandidē uz 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas
titulu, gan arī Liepājas straujā infrastruktūras attīstība – jaunu viesnīcu, kafejnīcu un sporta zāļu
atklāšana pēdējo gadu laikā. Liepāja ir mājvieta Latvijas vecākajam profesionālajam teātrim,
Simfoniskajam orķestrim, muzejam, galerijām, kā arī daudzām citām kultūras un mākslas vērtībām.
Starptautisku atzinību ieguvuši vairāki mūzikas festivāli. Liepājā ir arī spēcīgas sporta tradīcijas un šeit
mājo profesionālas futbola, hokeja un basketbola komandas, kas arī ir vilinošs iemesls paviesoties
Liepājā tiem ceļotājiem, kuri ir sporta fani. Tātad attīstās sporta tūrisms.
Visu informāciju par prāmja kursēšanas laikiem un piedāvātajām cenām, ikviens var atrast mājas lapā
www.aveline.lv
Novēlam patīkamu atpūtu gan Liepājā, gan Vācijā!

