IŠLEISTUVĖS BALTIJOS JŪROJE, PLAUKIANT LAIVU Į
STOKHOLMĄ
Programa:
RYGA – STOKHOLMAS – RYGA
Specialus pasiūlymas moksleivių grupėms
Pasiūlymas galioja nuo 2020.05.01 iki 06.30
1 diena
• 15:00 val. atvykimas į Rygos keleivių uostą ir nuotykiai gali prasidėti!
• 16:00 val. Jūsų renginio šventinė dalis – sveikinimai, apdovanojimai, gėlės ir linkėjimai.
• 17:30 val. išvykimas iš Rygos keleivių uosto – atsiminimui apie fantastišką kelionę, nuotraukos
atvirame denyje.
• 20:00 val. pramoginė ir poilsinė programa laive. Kviečiame šokti grojant gyvai muzikai arba
diskotekoje kartu su DJ. Dainuokite karaoke, prisijunkite prie žaidimų ir viktorinų, nepraleiskite
progos laimėti nuostabias dovanas ir Tallink kelioninius dovanų kuponus. Būtinai pamatykite mūsų
didžiają naktinę programą!
2 diena
• Iš ryto kviečiame prie turtingo ir sotaus pusryčių stalo švediško stalo restorane atba specialių
pusryčių à la carte restorane.
• 10:30 val. laivas atplaukia į Stokholmą.
• Diena Stokholme. Stokholmas – 14 salų miestas, kurį skalauja įvairiaspalviai vandens baseinų
labirintai. Susipažinkite su Švedijos sostine kartu su gidu, aplankykite muziejus arba pasivaikščiokite
po miestą.
• 17:00 val. išvykstame iš Stokholmo.
• Po nuotykių pilnos dienos kviečiame Jus atsipalaiduoti saunos centre ir pasimėgauti vakariene laivo
restoranuose. Pasinaudokite galimybe apsipirkti mūsų laivuose, už labai patrauklias kainas.
• Vakaro pramoginė ir poilsinė programa tęsiasi. Prisijunkite prie žaidimų, viktorinų, loterijų ur
laimėkite nuostabias dovanas ir Tallink kelioninius dovanų kuponus. Mėgaukitės gyva ir disko
muzika, karaoke ir didžiąja šou programa.
3 diena
• Iš ryto kviečiame gardžių pusryčių švediško stalo restorane arba specialių pusryčių à la carte
restorane.
• 11:00 val. sugrįžtame į Rygos keleivių uostą.
Visus nurodyti vietiniai laikai.

Kajutės klasė

Kaina už 1 vietą
kajutėje €

Kaina už
kajutę €

Moksleiviams
nuo 12 iki 17
metų
B

nuo 42,25

nuo 169,00

A

nuo 44,75

nuo 179,00

Moksleiviams
nuo 18 metų
B

nuo 64,75

nuo 259,00

A

nuo 67,25

nuo 269,00

Kol mokiniai linksminasi laive 100 %, mokytojas gali suderinti poilsį ir mokinių priežiūrą. Todėl mes
suorganizavome, kad mokytojų įdėtas darbas Baltijos jūroje būtų įvertintas. Mokinių grupę lydinčiam
mokytojui speciali kelionės kaina – tik 20.00 € ir maitinimas – 1 pusryčiai ir 1 vakarienė švediško
stalo restorane – NEMOKAMAI!
Į kelionės kainą įskaičiuota:
• Kruizinė kelionė Ryga–Stokholmas–Ryga, keturvietėse kajutėse.
• Pasirinktos klasės kajutė arba viena vieta pasirinktoje kajutėje.
• Konferencijų salė iškilmingai šventei, iki 2 val.
• 1 pusryčiai ir 1 vakarienė švediško stalo restorane Grande Buffet.
• Pramoginė ir poilsinė programa laive. Kviečiame šokti grojant gyvai muzikai arba diskotekoje kartu
su DJ. Dainuokite karaoke, prisijunkite prie žaidimų ir viktorinų, nepraleiskite progos laimėti
nuostabias dovanas ir Tallink kelioninius dovanų kuponus. Būtinai pamatykite mūsų grandiozinę
naktinę programą!
Taisyklės:
• Kainos gali keistis.
• Bilietų skaičius nurodytose kajutėse ribotas. Norėdami gauti bilietus už geriausią kainą,
rekomenduojame įsigyti bilietą iš anksto.
• Pasiūlymas galioja kruizinėms kelionėms Ryga–Stokholmas–Ryga, su išvykimu iš Rygos.
• Moksleivių grupei turi būti ne mažiau kaip 11 asmenų: 10 moksleivių ir 1 mokytojas. Kiekvienai 10
moksleivių grupei privalo būti ne mažiau kaip 1 suaugęs
• Į bilieto kainą neįskaičiuotas rezervacijos mokestis (3.00 €).
Kajutės:
• B ir C klasių kajutės be lango. A klasės kajutės su langu.
• A, B ir C klasių kajutės dvivietės ir keturvietės.

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

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544

SWEDBANK LT 067300010087001964

E-mail: travelcentre@splius.lt

