BALTIJOS KRUIZAS. KETURIOS ŠIAURĖS SOSTINĖS:
RYGA–STOKHOLMAS–HELSINKIS–TALINAS
Programa:
1 diena. 10 val. išvykstame iš Šiaulių.
Atvykstame į Latvijos sostinę – Rygą. Apžvalginė ekskursija po senamiestį: gotikinė Šv. Petro
bažnyčia, Šv. Jokūbo bei Rygos katedros, senamiestį juosiantis Miesto kanalas, viduramžių
gyvenamųjų namų kompleksas „Trys broliai“, 1330 m. statyta Rygos pilis. Užsuksime į Triukšmo
gatvelę, kurios sankirtoje su Aludarių gatvele yra XVII a. pabaigoje pastatyti Švedų vartai. Miesto,
priklausiusio Hanzos sąjungai, prekybos istoriją pajusime Rotušės aikštėje, kur stovi įspūdingi
Juodagalvių brolijos rūmai, bei Livu aikštėje, kur pamatysime Didžiosios ir Mažosios gildijų pastatus.
17.30 val. (Latvijos laiku) puikiu Tallink laivu išplaukiame į Švedijos sostinę – Stokholmą. Vakarą
praleidžiame pramogaudami laive ( šou programa, gyva muzika, diskoteka, karaokė, loterija, įvairūs
žaidimai, sauna*, laivo parduotuvės ir barai…). Nakvynė kruizinio laivo kajutėse.
2 diena. 10.30 val. (Švedijos laiku) atvykstame į Stokholmą – vieną gražiausių miestų, pastatytą
net ant 14 salų. Autobusu vykstame į Fjallgatan, iš kur atsiveria nuostabi Švedijos sostinės
panorama. Toliau apžvalginė ekskursija po Stokholmą: Karalių rūmai, karališkas dramos teatras,
senoji Katedra, Riterių bažnyčia, kur laidojami Švedijos karaliai, Rotušė*, kur vyksta banketai po
Nobelio premijų, Parlamentas, užimantis visą Šv. Dvasios salelės plotą. Siūlome aplankyti muziejų
„Vasa“*. Tai – vienintelis toks muziejus pasaulyje. Jame eksponuojamas buvęs karališkas laivas,
kuris nuskendęs išgulėjo jūros dugne net 333 metus. Jis – unikalus 17 a. meno lobis ir žymiausias
pasaulyje turistinis objektas. .
Vakare 19.30 val. (Švedijos laiku) išplaukiame komfortišku kruiziniu laivu į Turku. Įvairios pramogos
laive. Kruizo metu galėsite grožėtis nepaprastais Baltijos jūros vaizdais: Alandų salų archipelagu,
saulėlydžiu ir saulėtekiu jūroje. Nakvynė kruizinio laivo kajutėse.
3 diena. 07.00 val. (Suomijos laiku) atplaukiame į Turku. Turku – seniausias Suomijos miestas,
įkurtas pietvakarinėje upės Aurajoki pakrantėje 13 a. Apžiūrime išlikusią 13 a. pilį, 14 a. Katedrą…
Vykstame į Suomijos sostinę – Helsinkį. Pažintis su baltuoju šiaurės miestu – Helsinkiu: jachtų
prieplauka, Senato aikštė (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas
imperatoriui Aleksandrui II, Rotušė, prezidento rūmai), Esplanada – mėgiamiausia helsinkiečių
pasivaikščiojimo vieta. Šiaurinė krantinė – vaizdas į Helsinkio archipelago salas. Pageidaujantiems –
iškyla laivu į šiaurės Gibraltaru vadinamą Suomenlinos tvirtovę. Tai – unikalus fortifikacijos statinys,
kuriame galima susipažinti su XVIII a. pastatais, fortų sistema, pirmuoju suomių burlaiviu … Maršalo
Manerheimo prospektas su žymiais pastatais: Suomijos parlamento rūmai, Kiasmos meno muziejus,
garsaus XX a. architekto Alvaro Altos sukurti „Finliandijos“ rūmai, Operos rūmai, unikali granitinėje
uoloje iškalta Tempeliaukio bažnyčia*, originalus paminklas suomių muzikos genijui J. Sibelijui.
Vakare, 19.30 val. (Suomijos laiku) išplaukiame į Taliną. Atplaukiame 21.30 val. Nakvynė

viešbutyje Taline.
4 diena. Pusryčiai viešbutyje. Apžvalginė ekskursija po Taliną autobusu: Tompea, Kadriorgo
parkas ir rūmai, Dainų slėnis, Piritos buriavimo centras, Šv. Brigitos vienuolyno griuvėsiai.
Tarptautinis jūrų uostas. Apžvalginės ekskursijos tęsinys pėsčiomis po senamiestį: Tompea pilis,
Domo katedra, apžvalgos aikštelės, nuo kurių atsiveria vaizdas į Talino įlanką ir senamiestį,
„Trumpoji koja“, miesto rotušė, „bandelių“ skersgatvis, miesto amatininkų ir „juodagalvių“ gildijos
pastatai, Nigulistės ir Olevistės bažnyčios, „Storosios Margaritos“ bokštas. Laisvas laikas.
Apie 16 val. išvykstame iš Talino ir apie 24 val. sugrįžtame į Šiaulius.
Kelionės kaina – nuo 225 €
B2-B4 kajutėje 5,9,10,11 deniai
(be lango)

Kaina (€)

1 asm. 4-vietėje kajutėje

225

1 asm. 3-vietėje kajutėje

248

1 asm. 2-vietėje kajutėje

295

A2-A4 kajutėje 5,8,11 deniai (su langu)
1 asm. 4-vietėje kajutėje

250

1 asm. 3-vietėje kajutėje

280

1 asm. 2-vietėje kajutėje

345

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė autobusu;
*1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais Taline;
*Laivų Ryga–Stokholmas; Stokholmas–Turku; Talinas–Helsinkis bilietai;
*2 nakvynės laivuose: Stokholmas–Ryga , Stokholmas–Turku (1 lova B kl. 4-vietėje kajutėje, be
lango);
*1 pusryčiai viešbutyje;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimo išlaidos.
Mokami objektai (*)
*Turėti ~ 15 EUR; ~350 SEK (Švedijos kronų)
Kelionės priemokos (pageidaujant):
Dveji pusryčiai laive (suaugusiam)- 24,00 €; vaikui 12-17m. – 15,00 €; vaikui 6-11m.-10,00 €
Dvejos vakarienės laive (suaugusiam)- 68 €; vaikui 12-17m.- 32 €; vaikui 6-11 m.- – 22 €
Sveikatos draudimas (pageidaujant) – 4 Eur (asmenims iki 65 m.); 8 Eur (asm. 65-75 m.)
Informacija/ registracija “Kelionių centre”, tel.: 8 41 399544, 525059, +370 601 97003, +370
670 88723,
el. p.: pardavimai_travelcentre@splius.lt – 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

