BALTIJOS KRUIZAS TALINAS – STOKHOLMAS –
TALINAS – PERNU
Programa:
1 diena
06.00 išvykimas iš Šiaulių į Estijos sostinę – Taliną.
Išvykimo vietos:
06.00 – Šiauliai Gegužių g. PC Akropolis;
06.15 – Tilžės g. – Katedra.
Pakeliui į Taliną trumpas sustojimas Latvijoje Limbaži miestelyje. Limbaži Handzos
miestas prie Limbaži ežero, Vidžemės regione. Viduramžiais buvo Livonijos ordino
gyvenvietė ir žinoma kaip Lemiselė. Iki 16 a. ją galėjo pasiekti laivais keliaujant Šventupės
upe. XVII amž. miestas priklausė Švedijai ir buvo pervadintas į Limbažius. Miestas ne kartą
degintas ir švedų, ir rusų kariaunų. Senamiestyje šalia senųjų pastatų stovi XVII a. pastatyta
liuteronų bažnyčia, didžiausi stačiatikių maldos namai, rotušė su XVIII a. pabaigos sienų
tapyba. Šalia pilies griuvėsiai. Į pilies medinį bokštą galima užlipti. Apsilankome kavinėje
„Tris kambari“, kur sočiai ir skaniai pavalgome Vidžemės krašto valgių.*
Keliaujame toliau, pamatysime uolėtą Vidžemės pakrantę. Būtent šioje pakrantėje buvo
filmuojamas filmas „Ilga kelionė per kopas“.
Pravažiuojame Salacgryvą, Ainaži ir mes jau Skandinavija alsuojančioje Estijoje.
Atvykstame į sostinę Taliną. Trumpa ekskursija (pėsčiomis) po Talino senamiestį.
Vykstame į Talino jūrų uostą. 16.30 registracija, 18.00 išplaukiame į Stokholmą.
Pramogos (nemokamai) kelte. Plaukiame link Stokholmo.
Nakvynė keturvietėse kajutėse.
2 diena
Pusryčiai kelte (papildomas mokestis). Apie 10.00 atplaukiame į Stokholmą. Ekskursija
po Stokholmą – vieną gražiausių sostinių pasaulyje. Miestas išsidėstęs ant 14 salų, kurias
jungia 57 tiltai. Gražūs pastatai, žalios miesto erdvės ir daug vandens. Stokholmas
skaičiuoja 750 metus istorijos ir todėl turi ką parodyti miesto svečiams. Kelionės vadovo
lydimi pasivaikščiosime po Stokholmo senamiestį: Rotušė, kurioje vyksta Nobelio premijos
laureatų banketai, Rotušės bokštas, Segels Torg – šiuolaikinių pastatų rajonas, elegantiškoji

Karalienės gatvė, Šv. Dvasios salelė su Švedijos parlamento rūmais, Gamla Stan-Stokholmo
priemiestis, Karalių rūmai,* Didžioji katedra – kur būdavo karūnuojami šalies vadovai,
Riterių bažnyčia, kurioje nuo XIII a. laidojami šalies monarchai. Aplankomas populiariausias
Skandinavijoje Vaza muziejus*, kuriuose eksponuojamas iš jūros dugno iškeltas XVIII a.
karališkas karo laivas (jūro dugne išgulėjo 333 metus). Laisvas laikas suvenyrams, kavai.

18 val. (Lietuvos laiku) iš Stokholmo išplaukiame į Taliną. Pramogos laive. Naktis
keturvietėje kajutėje.
3 diena
Pusryčiai laive (už papildomą kainą). Ryte apie 11 val. atplaukiame į Taliną.
Keliaujame
į
Pernu.
Pernu labai tinka pažinčiai su Estijos pajūriu-nedidukas miestelis tituluojamas šalies vasaros
sostine. Sustojame Pernu. Koks gi tas estų vasaros rojus Pernu? Iš pirmo žvilgsnio Pernu
tipiškas Baltijos kultūrų ir architektūros kokteilis: pamatysime grakščią barokinę Šv.
Elžbietos bažnyčią, labai dailią Kotrynos cerkvę. Pasivaikščiosime pagrindine Riutli gatve,
kuri atveda prie Talino vartų. Tai buvo kelio į Taliną pradžia, dabar jie atsiveria į parką ir
Vallikaar – šalia prieplaukos esančią, gražiai sutvarkytą žaliąją zoną su miesto gynybinės
sienos fragmentais. Pasigrožime nuostabiais Pernu parkais, miesto centre esančiu Koudula
parku, kuris primena Paryžių. Pavaikštome po Pernu paplūdimį, kuris balto smėlio su
kopomis. Būtina pasivaikščioti akmeniniu taku, kuris buvo supiltas imperatorės Jekaterinos
sprendimu 1769 m. ir kuris nusidriekia į jūrą. Laisvas laikas pavalgymui.
Tęsiame kelionę Latvijos – Lietuvos keliais. Vakare sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 182 €
Kai nakvynė B2-B4 kajutėje (be
lango)
1 asm. 4-vietėje kajutėje
1 asm. 3-vietėje kajutėje
1 asm. 2-vietėje kajutėje
Kai nakvynė A2-A4 kajutėje (su
langu)
1 asm. 4-vietėje kajutėje
1 asm. 3-vietėje kajutėje
1 asm. 2-vietėje kajutėje

Kelionės kaina (€)
182
195
222

202
216
262

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Kelionė geru euroklasės autobusu;
*2 nakvynės 4-vietėje B klasės laivo kajutėje – be lango;
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa;

*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Kuro mokestis laive – 14 € /asm. (mokama, užsakant kelionę)

*Stokholmas, muziejus „Vaza“ – 200 Sek (iki 18 m – nemokamai)
*Pusryčiai (2) – 30 Eur /asm. (pageidaujant)
*Vakarienės (2) laive – 76 Eur /asm. (pageidaujant)
*Pietūs Limbaži kavinėje „Tris kambari“ –12 Eur
Pastaba.
Lankomų objektų skaičius ir kainos gali keistis.
INFORMACIJA / REGISTRACIJA: 841399544, 867088723 vadybininkė – kelionės
operatorė Ieva.

Datos:
Datos: 2022 08 19-2022 08 21
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Grupė renkama
Kaina: 182 €
Datos: 2022 09 16-2022 09 18
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Grupė renkama
Kaina: 182 €

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

