KRUIZAS SENJORAMS Į STOKHOLMĄ.
RYGA–STOKHOLMAS–RYGA
Programa:
Rugsėjo 29 dieną kartu leisimės į nuostabią kelionę jūra. Vyksime į Stokholmą – miestą,
viliojantį dar neatrastomis vietomis ir gražių vaizdų įvairove. Kruizinė kelionė ir poilsis
Švedijoje – tai puiki galimybė ištrūkti iš kasdienybės ir sukurti šventę sau, šeimai,
draugams, kaimynams ir kitiems žmonėms, su kuriais kartu keliausite. Laive Romantika
šaunioji Jūratė Garnelienė ves specialiai Jums parengtą programą. Ji žada puikią nuotaiką
ir daug malonių staigmenų.
1 diena (2019.09.29). 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) kruiziniu laivu IZABELLE išplaukiame į Stokholmą.
Ypatinga programa, skirta senjorams. Pasirūpinsime, jog šio kruizo metu netrūktų populiarių
lietuviškų dainų. Visi kartu šoksime tautinius šokius ir smagiai leisime laiką. Jūsų lauks įvairios
staigmenos, žaidimai bei viktorinos. Vakarinėje programos dalyje galėsite mėgautis įsimintina šou
programa.
Pageidaujantys gali užsisakyti (papildomai) švediško stalo vakarienę. Nakvynė pasirinktos
klasės laivo kajutėse.
Nakvynė laive – pasirinktos klasės kajutėse.
2 diena (2019.09.30). Pusryčiai laive. Ryte 10.30 val. (Švedijos laiku) laivas atplaukia į
Stokholmą – vieną įdomiausių didmiesčių, pastatytą ant 14 -os salų. Apžvalginė ekskursija
autobusu po Stokholmą: karališkasis dramos teatras, karališkieji rūmai, senoji Stokholmo katedra,
senamiesčio (Gamla Stan) siauros ir jaukios gatvelės, Riterių bažnyčia, kur palaidoti Švedijos
monarchai, Parlamentas, miesto Rotušė (čia kasmet vyksta banketas, įteikus Nobelio premijas).
Aplankysite „Vaza“ muziejų*, kuriame eksponuojamas didingas, iš jūros dugno iškeltas 17a.
karališkasis karo laivas, jūros dugne išgulėjęs net 333 metus.
17.00 val. (Švedijos laiku) išplaukiame iš Stokholmo. Po turiningos dienos atsigauti galite saunos
centre, dalyvauti vakaro pramoginėje – poilsinėje programoje, prisijungti prie žaidimų, viktorinų,
laimėti nuostabias dovanas ir „Tallink“ kelioninius dovanų kuponus. Galėsite mėgautis gyva ir disko
muzika, karaoke ir didžiąja šou programa. Nakvynė laivo kajutėse.

3 diena (2019.10.01). 11.00 val. (Latvijos laiku) atplaukiame į Rygą. 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 – 6 Eur /žm). Čia pat lauktuvėms galėsime įsigyti
beržų sulos, vyno, šampano ir net paties šeimininko išrastą, patentuotą sulos leidimo aparatą..
Vykstame į Lietuvą.
Kelionės kaina – 96 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu Šiauliai – Ryga – Stokholmas – Ryga – Šiauliai.
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa Rygoje, Stokholme.
*Kelto bilietai Ryga- Stokholmas- Ryga.
*2 nakvynės „B“ klasės 4- vietėse kajutėse (5,6 denis, vidinės, be lango, lovos viena virš kitos) su 1
pusryčiais.
Priemokos (pageidaujant):
*Nakvynė B klasės 3-vietėje kajutėje – 8 €/žm.
*Nakvynė B klasės 2- vietėje kajutėje – 23 €/žm.
*Nakvynė A klasės (išorinės, su langu) 4-vietėje kajutėje – 8 €/žm.
*Nakvynė A klasės (išorinės, su langu) 3-vietėje kajutėje – 18 €/žm.
*Nakvynė A klasės (išorinės, su langu) 2-vietėje kajutėje – 38 €/žm.
Bilietai į mokamus objektus:
*Vaza muziejus – 150 SEK;
*Sulos namai Ikškilėje – 6 €/asm.
Papildomos išlaidos (pageidaujant):
*Medicininių išlaidų draudimas (pageidaujant) – 3 € (asm. iki 65 m.), – 6 € (asm. 65 – 75 m.);
*Asmeninės išlaidos;
*Pusryčiai (papildomai, 1 vnt.) – 12 €/ asm.;
*Vakarienė (papildomai, 1 vnt.) – 34 €/ asm.
Pastaba.
Informacija/ registracija „Kelionių centre“ tel.: 8 41 399544, +370 601 97003, +370 677 8723,
vadybininkė Ieva
El. p. pardavimai_travelcentre@splius.lt;

Datos:
Datos: 2019 09 29-2019 10 01
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Išvykimas garantuotas, liko 10 vietų.
Kaina: 96 €
Keliones ID: KC5I190929

UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 233

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

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

