MAŽASIS BALTIJOS KRUIZAS RYGA – STOKHOLMAS –
IKŠKILĖ
Programa:
1 diena. 10.00 val. išvykstame iš Šiaulių. Kelionė į Rygą. Įvažiavę į Rygą, sustosime senamiestyje,
prie Dauguvos. Aplankysime milžino Kristoforo su vaiku ant pečių skulptūrą. Gido lydimi, praeisime
Rygos senamiesčio gatvelėmis, pasigrožėsime viduramžio architektūros statiniais: Rygos pilis, „Trys
broliai“ (pastatai), Švedų vartai, „Katės namas“, „Juodagalvių riterių namas“. Senamiestyje gausu
bažnyčių: Domo katedra, Šv. Petro, Šv. Jokūbo bažnyčios.
Registracija į laivą ir 17.30 val. (Latvijos laiku) komfortišku kruiziniu laivu išplaukiame į Stokholmą.
Pramoginė programa laive. Šokiai, grojant gyvai muzikai, karaoke, žaidimai, viktorinos, loterija su
nuostabiais prizais ir dovanų kuponais kruizui, nepakartojama šou programa. Nakvynė laive.
2 diena. Ryte 10.30 val. (Švedijos laiku) Atvykstame į Stokholmą. Apžvalginė ekskursija po
Švedijos sostinę, kuri dėl daugybės kanalų dažnai vadinama “Šiaurės Venecija” arba „Vandenų
karaliene“. Rotušė, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatų banketai, Rotušės bokštas,
Sergels Torg – šiuolaikinių pastatų rajonas, kurio puošmena – Kultūros namai, elegantiškoji
Karalienės gatvė, Šv. Dvasios salelė su Švedijos parlamento rūmais, Gamla Stanas – Stokholmo
senamiestis, išraižytas siauromis, paslaptingomis gatvelėmis ir nedidelėmis aikštėmis, kurias supa
daugybė kavinukių, restoranų, galerijų ir suvenyrų parduotuvių, Karalių rūmai- Stokholmo simbolis,
Didžioji katedra, kur karūnuojami šalies valdovai, Riterių bažnyčia, kurioje nuo XIII a. laidojami
šalies monarchai.
Lankome Stokholmo Rotušę*, esančią rytiniame Kungsholmen salos pakraštyje. Šiame pastate
vyksta Nobelio premijos laureatų banketai. Rotušė turi 106 m aukščio „Didijį bokštą“, į kurį veda 365
pakopų laiptai, o bokšto viršų puošia trys paauksuotos karūnos (Švedijos imperijos simbolis). Bokšto
viršuje yra muziejus ir varpinė su apžvalgos aikštele, iš kur atsiveria Stokholmo miesto panorama.
Laisvas laikas kavai, suvenyrams. Vakare, 17:00 val. (Švedijos laiku) išplaukiame iš Stokholmo į
Rygą. Pramogos laive. Nakvynė laivo kajutėse (kajutės B kl. 5,6,8 deniai, 4-vietės, vidinės, be
lango).
3 diena. 11.00 val. (Latvijos laiku) atplaukiame į Rygą. Laisvas laikas. Vykstame į IKŠKILĘ. Čia
apsukrus latvis įsuko unikalaus beržų sulos vyno verslą, įkūrė “SULOS NAMUS”. Apžiūrėsime vyno
rūsius, pasiklausysime pasakojimo apie beržų sulos naudą sveikatai. Degustuosime viską kas “Sulos
namuose” gaminama iš beržų sulos (5 gėrimai – 5 Eur /žm). Čia pat lauktuvėms galėsime įsigyti
beržų sulos, vyno, šampano ir net paties šeimininko išrastą, patentuotą sulos leidimo aparatą..
Vykstame į Lietuvą.
Kaina asmeniui – 89 €/asm.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*2 nakvynės kruizinio laivo B kl. kajutėje 4 – vietėje kajutėje (5,6,8-as denis, be lango su dušu ir WC)
;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa.
Papildomos išlaidos:
*Lankomiems objektams turėti: ~150 SEK ir ~5 €;
*Sveikatos draudimas kelionei (pageidaujant) – 3 € (asm. iki 65 m.); 6 € (asm. 65-75 m.)
Kelionės priemokos (pageidaujant):
Dveji pusryčiai laive – 21 €/suaugusiam; 14 €/ vaikui 12-17 m.; 10 €/ vaikui 6-11 m.
Dvejos vakarienės laive – 66 €/ suaugusiam; 32 €/vaikui 12-17 m.; 22 €/ vaikui 6-11m.
Nakvynė B klasės 2 -vietėje kajutėje (be lango) – 23 €/asm.
Nakvynė A klasės 4 – vietėje kajutėje (su langu) – 8 €/asm.
Nakvynė A klasės 2 – vietėje kajutėje su langu – 38 €/asm.
Informacija/ registracija „Kelionių centre“ tel.: 8 41 399544, 525059, +370 601 97003, +370
670 88723,
el. p.: pardavimai_travelcentre@splius.lt; vadybininkė Ieva

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

