BALTIJOS KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA
Programa:
PASTABA: 04.16 d. kruizas perkeltas į birželio mėnesį, dėl nuimtų kruizų Tallink
kompanijos balandžio ir gegužės mėnesiams. Informacija pateikiama nuorodoje, dėl
nuimtų datų:
https://lv.tallink.com/lt/find-a-cruise?adobe_mc=MCMID%3D18197402844323147431917517124119
103572%7CMCORGID%3DAE8B5AD7591AC1560A495D25%2540AdobeOrg%7CTS%3D1648136637
&_ga=2.69298960.1447895671.1648136136-1144094046.1627120971

Išvykimo laikas ir vieta:
10.00 val. išvykstame iš Šiaulių, Akropolio aikštelės Gegužių gatvėje
10.15 val. iš sustojimo Tilžės gatvėje, prie Katedros. Kelionė į Rygą
1 diena

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) komfortišku kruiziniu laivu
Isabelle išplaukiame į Stokholmą. Pramoginė programa laive. Šokiai, grojant gyvai muzikai,
karaoke, žaidimai, viktorinos, loterija su nuostabiais prizais ir dovanų kuponais kruizui,
nepakartojama šou programa. Nakvynė laive, pasirinktos klasės kajutėse.
2 diena
Ryte 10.30 val. (Švedijos laiku) Atvykstame į Stokholmą. Apžvalginė ekskursija po vieną
gražiausių pasaulio miestų, dėl daugybės kanalų dažnai vadinamą “Šiaurės Venecija” arba
„Vandenų karaliene“: Rotušė, kurioje kasmet vyksta Nobelio premijos laureatų banketai,
Rotušės bokštas. Sergels Torg – šiuolaikinių pastatų rajonas, kurio puošmena – Kultūros
namai; elegantiškoji Karalienės gatvė; Šv. Dvasios salelė su Švedijos parlamento rūmais;
Gamla Stan– Stokholmo senamiestis, išraižytas siauromis, paslaptingomis gatvelėmis su
nedidelėmis aikštėmis, kurias supa daugybė kavinukių, restoranų, galerijų ir suvenyrų
parduotuvių. Karalių rūmai– Stokholmo simbolis– visais laikais buvę atviri visuomenei,
*Didžioji katedra – vieta, kur buvo karūnuojami šalies valdovai, Riterių bažnyčia – viena iš
geriausiai Šiaurės Europoje išlikusių pranciškonų bažnyčių, kurioje nuo XIIIa. laidojami

šalies monarchai. Aplankomas populiariausias Skandinavijoje *“Vaza” muziejus, kuriame
eksponuojamas didingas, iš jūros dugno iškeltas XVII a. karališkas karo laivas (jūros dugne
išgulėjęs 333 metus).
Laisvas laikas kavai, suvenyrams. Vakare, 17:00 val. (Švedijos laiku) išplaukiame iš
Stokholmo į Rygą. Pramogos laive. Nakvynė laivo kajutėse (kajutės B kl. 5,6,8 deniai, 4vietės, vidinės, be lango).
3 diena
11.00 val. (Latvijos laiku) atplaukiame į Rygą. Išvykstame namų link.
Pakeliui sustojame Jelgavoje. Nuo tilto per Lielupę atsiveria vaizdas į Jelgavos pilį. Pilis
naujai restauruota ir atverta lankytojams.
Ekskursija po Jelgavos pilį – buvusią Kuržemės ir Žiemgalos hercogo rezidenciją.
Pabaigoje – karštas šokoladas hercogo rezidencijoje (5 € /asm.).
Vykstame į Lietuvą.
Kelionės kaina – 116 Eur (kai nakvynė B kl. 4-vietėje kajutėje, be lango)
Kaina (Eur)
04.16-18
05.20-22
08.26-28

Kaina (Eur)
06.17-19

Kaina (Eur)
07.29-31

1 asmuo 4-vietėje kajutėje

116

120

114

1 asmuo 3-vietėje kajutėje

126

131

124

1 asmuo 2- vietėje kajutėje

146

152

140

1 asmuo 4-vietėje kajutėje

131

134

129

1 asmuo 3-vietėje kajutėje

146

151

144

1 asmuo 2-vietėje kajutėje

176

179

170

Kai nakvynė B4-B2 laivo kajutėje,
be lango

kai nakvynė A4-A2 laivo kajutėje,
su langu

Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Kelionė patogiu autobusu;
*2 nakvynės kruizinio laivo B kl. 4 -vietėje kajutėje (5,6,8-as denis, be lango su dušu ir WC) ;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa.
Papildomos išlaidos:
*Nuo 2022.03.14 d. įvestas kuro mokestis kruiziniams bilietams Ryga-Stokholmas-Ryga – 5,80 €
/asm. (mokama agentūroje, užsakant kelionę);

*Muziejus „Vaza“ – 170 Sek /asm. (asmenims iki 18 m. – nemokamai);
*Jelgavos pilis – bilietas – 2 € /asm.; gido paslauga – 20 € /grupei;
*Sveikatos draudimas kelionei (pageidaujant) ~ 3 € (asm. Iki 65 m.); ~ 6 € (asm. 65-75 m.)
Kelionės priemokos (pageidaujant):

Dveji pusryčiai laive – 30 €/suaugusiam; 16 €/ vaikui 12-17 m.; 10 €/ vaikui 6-11 m.
Dvejos vakarienės laive – 76 €/ suaugusiam; 34 €/vaikui 12-17 m.; 26 €/ vaikui 6-11m.
Svarbu:
*Kelionių organizatorius pasilieka teisę keisti kelionės kainą, jeigu keltų kompanijos keičia
kajučių kainas.
Nepilnamečiai asmenys iki 18 metų, keliaujantys be tėvų ar globėjų, privalo iš anksto
užpildyti ir kelionių organizatoriui pateikti specialią formą. 15-17 metų keliautojai gali
keliauti vieni ar su kitais asmenimis, jei turi pasirašytą tėvų leidimą. Jaunesnius nei 15 metų
amžiaus vaikus privalo lydėti asmuo, vyresnis nei 25 metų amžiaus ir turintis iš
anksto pasirašytas dvi formas – pirmąją pasirašo tėvai (globėjai), o antrąją – pats
lydintysis asmuo.
Lovos kajutėje pirkimo taisyklės:
Keturvietėje kajutėje galima užsisakyti vietą, jeigu keliaujate vienas. Tuomet būsite
apgyvendinti su kitais keliaujančios grupės pavieniais asmenims.
Trivietę kajutę galima užsakyti tik tuomet, jeigu keliaujate trise. Jos negalima užsisakyti
dviems asmenims ar pavieniams keliautojams.
Dvivietę kajutę galite užsisakyti tik keliaudami dviese (pavieniams keliautojams užsakyti
negalima).
Reikalingi dokumentai:
LR asmens tapatybės kortelė arba LR pasas, galiojantys ne mažiau kaip 3 mėnesius po
kelionės pabaigos (ir suaugusiems, ir vaikams). Ne Lietuvos Respublikos piliečiams
rekomenduojame informaciją apie reikalingus dokumentus ir sienų kirtimo tvarką
pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje. KELIONIŲ
ORGANIZATORIUS NEATSAKO UŽ PASIENIO PAREIGŪNŲ VEIKSMUS.
Vykstant į kelionę, rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį
būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl
draudiminio įvykio, apmokėjimą. Vykstant į šią kelionę, galioja ir Europos sveikatos
draudimo kortelė (daugiau informacijos apie išdavimą, sąlygas ir apribojimus
www.vlk.lt).
Turėti valiutos tų šalių, per kurias vykstama.
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali kisti, kelionės vadovas
muziejuose ekskursijų neveda.

Informacija/ registracija “Kelionių centre”, tel.: 8 41 399544, 525059, +370 601 97003,
+370 670 88723,
el. p.: pardavimai_travelcentre@splius.lt; vadybininkė 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

