TALINAS–KRUIZAS Į HELSINKĮ–PERNU
Programa:
Visi su Covid-19 susiję apribojimai keliaujantiems panaikinti.
1 diena
06.00 val. išvykimas iš Šiaulių, aikštelės Gegužių gatvėje, 06.15 val. iš sustojimo Tilžės gatvėje,
prie Katedros. Kelionė per Latviją, Estiją…
Sustojame Latvijos miestelyje – Limbaži. Miestelis Vidžemės regione prie Limbaži ežero. Tai –
vienas iš senųjų Hanzos sąjungos miestų. Aplankysime Gyvojo sidabro muziejų*. Tai – bene
vienintelis tokio tipo muziejus Europoje. Čia pamatysime unikalius meno kūrinius iš sidabro, įdomias
ekspozicijas, išgirsime sidabro paslaptis ir jo pritaikymą medicinoje, o taip pat turėsime galimybę
paragauti sidabro vandens.
Atvykstame į Taliną. Ekskursija pėsčiomis po viduramžių gynybine siena apjuostą Talino
senamiestį. Pamatysime XIV a. pastatytą rotušę, ant kurios bokšto įsitaisęs Talino simbolis Senasis
Tomas. Lipdami laipteliais Trumposios Kojos gatvele, pasieksime Aukštutinį Taliną, kur jau IX a.
buvo pastatyta tvirtovė, o dabar čia įsikūręs Estijos Parlamentas. Pamatysime XIII a. statytą Domo
katedrą ir žymiai naujesnę Aleksandro Nevskio stačiatikių katedrą. Žemutinį Taliną apžiūrėsime iš
apžvalgos aikštelių, o ten pateksime leisdamiesi Ilgosios Kojos gatve. Žemutinis Talinas – viduramžių
pirklių miestas. Čia pamatysime daugybę išlikusių pirklių pastatų, gildijų rūmus ir „viduramžių
švyturiu“ vadinamą Šv. Olafo bažnyčią. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje Taline.
2 diena
Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į uostą ir keltu išplaukiame į Helsinkį. Artėjant prie Helsinkio,
grožimės miesto ir akmenuotų salelių-šcherų vaizdais. Pažintis su baltuoju šiaurės miestu
Helsinkiu: Maršalo Manerheimo prospektas su žymiais pastatais: Suomijos parlamento rūmai,
Kiasmos meno muziejus, garsaus XXa. Suomių architekto Alvaro Alto sukurti „Finliandijos“ rūmai,
Operos rūmai, unikali granitinėje uoloje iškalta Tempeliaukio* bažnyčia, originalus paminklas
suomių muzikos genijui – J. Sibelijui; Miesto centras: Uspenskio soboras, jachtų prieplauka, Senato
aikštė (senatas, universitetas, universiteto biblioteka, miesto katedra, paminklas imperatoriui
Aleksandrui II, Rotušė, prezidento rūmai), Esplanada – mėgstamiausia helsinkiečių pasivaikščiojimo
vieta. Šiaurinė krantinė – vaizdas į Helsinkio archipelago salas. Laisvas laikas seniausioje Helsinkio
Kaupatori turgavietėje, kurioje galėsite paragauti tradicinių suomiškų patiekalų iš lašišos, upėtakio.
Pageidaujantiems* iškyla laivu į šiaurės Gibraltaru vadinamą Suomenlinos tvirtovę. Tai – unikalus
fortifikacinis statinys, kuriame galima susipažinti su XVIIIa. pastatais, fortų sistema. Vakare
išplaukiame keltu į Taliną. Nakvynė viešbutyje.
3 diena

Pusryčiai viešbutyje. Išvykstame į Lietuvą. Sustojame Pernu, dar vadinamo Estijos vasaros sostine.
Trumpas poilsis pajūryje. Tęsiame kelionę per Latviją. Vėlai vakare grįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 176 € (2022.07.08-10; 2022.07.12-14)
Kelionės kaina – 244 € (kai kelionės data 2022.08.05-07; 09.23-25)
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu,
*Laivo Talinas – Helsinkis – Talinas bilietai;
*2 nakvynės su pusryčiais viešbutyje Taline;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
*Kelto kuro mokestis – 4 € /asm. (mokama, užsakant kelionę)
*Med. išlaidų draudimas kelionės metu (~3 € /asm. Iki 65 m.; 6 € /asm. 65-75 m.)
*Mokami lankomi objektai, ausinukų nuoma ~ 20-25 €
*Priemoka už 1-vietį kambarį – 50 € /asm.
Pastaba.
Objektų skaičius, kainos ir eiliškumas gali keistis. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų neveda.
Papildoma informacija.
Įvažiavimas į Suomiją iš ES ir Šengeno erdvės nereikalauja jokių apribojimų. Tačiau visi į Suomiją
atvykstantys asmenys vis dar yra saistomi Užkrečiamųjų ligų įstatyme nustatytų įsipareigojimų.
Turite turėti VIENĄ iš šių sertifikatų:
* Pilnos ir galiojančios vakcinacijos serijos sertifikatasNuoroda į išorinę svetainę (nuo paskutinės
vakcinos dozės gavimo turi būti praėję mažiausiai 7 dienos ARBA
* Vieną pažymą, kad asmuo pasveiko nuo COVID-19 viruso ir gavo vieną galiojančios vakcinos dozę.
Tai prilyginama pilnai vakcinacijos nuo COVID-19 serijai. ARBA
* ES skaitmeninis COVID sertifikatas, įrodantis, kad asmuo pasveiko nuo COVID-19 per 6 mėnesius.
Visi minėti reikalavimai taikomi asmenims, gimusiems 2006 m. ir anksčiau.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2022 07 08-2022 07 10
Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Vietų nebėra. Visi su Covid-19 susiję apribojimai keliaujantiems panaikinti.
Kaina: 176 €
Datos: 2022 07 12-2022 07 14

Trukme: 3d.2n.
Spec. žinute: Grupė renkama
Kaina: 176 €
Datos: 2022 08 05-2022 08 07
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 244 €
Datos: 2022 09 23-2022 09 25
Trukme: 3d.2n.
Kaina: 244 €

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

