SENJORŲ KRUIZAS Į STOKHOLMĄ.
RYGA – STOKHOLMAS – RYGA
Kruizinės kelionės kaina iš Klaipėdos:
2018.04.08 – 2018.04.10 d. - 94 €

Atraskite kruizinės kelionės džiaugsmą Baltijos jūroje specialaus Senjorų kruizo metu, su
ypatinga programa, paruošta mūsų senjorams laive Isabelle. Mėgaukitės šokiais, gyva muzika,
karaoke, įdomiais pasirodymais bei vakarone. Švedijos sostinėje apsilankykite ekskursijoje ir
susipažinkite su Stokholmu. Šio kruizo nepamiršite dar ilgai. Tad nepraleiskite šios puikios
progos!
Ir nepraleiskite galimybės laimėti puikių prizų ir Tallink kelionių dovanų kuponų.
1 diena
(2018.04.08). 08.00 val Išvykimas iš Klaipėdos (nuo PC „Akropolis“) Galimi išvykimai
iš Gargždų, Plungės, Telšių, Mažeikių, Šiaulių. Autobusas sustoja senamiestyje ir mes su gidu
pasivaikštome
po senąjąRygą. 15.30val. registracijaį laivą. 17.30val. (Latvijoslaiku)
išplaukiame į Stokholmą. Ypatinga programa, skirta senjorams. Specialios, tik jums skirtos
programos metu
vedėjaJūratė Garnelienėįtrauks į smagiusžaidimusvakaronėsmetu.
Pasirūpinsime, jog šio kruizo metu netrūktų populiarių lietuviškų dainų. Visi kartu šoksime
tautinius šokius ir smagiai leisime laiką. Taip pat, siūlome sudalyvauti Bingo, galbūt pagausite
savo laimės aitvarą. 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.

2 diena (2018.04.09). 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 kajutėje.

3 diena (2018.04.10).Pageidaujantys gali užsisakyti (papildomai)švediško stalo pusryčius.11.00
val.(Latvijos laiku) sugrįžtame į Rygą. gido lydimi aplankome Šviesos rūmus-Latvijos
Nacionalinę biblioteką. Tai – gana įspūdingas pastatas, kurio projektą sukūrė pasaulinio garso
latvių kilmės architektas Gunaras Birkertas. Tai – vienas įspūdingiausių kultūrinės paskirties
pastatų…Keliausite per 7 bibliotekos aukštus, susipažinsite su modernios bibliotekos istorija,
pasigrožėsite jos interjeru, architektūriniu sprendimu. Ekskursija po biblioteką su vietiniu gidu.*
Išvykstame į Klaipėdą
Kelionės kaina – 94 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu Klaipėda – Ryga – Stokholmas – Ryga – Klaipėda
*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 130 SEK; apie 13 EUR
*Latvijos Nacionalinė biblioteka. Ekskursija grupei 15 žm. – 40 €

Papildomos išlaidos (pageidaujant):
*Medicininių išlaidų draudimas (pageidaujant) – 3 € (asm. iki 65 m.), – 6 € (asm. 65 – 75 m.)
*Asmeninės išlaidos;
*Pusryčiai (papildomai, 1 vnt.)- 10,50 €/ asm.;
*Vakarienė (papildomai, 1 vnt.)- 33 €/ asm.

Kelionių agentūra LAPRELA I.Kanto 46-1 Klaipėda,+370 659 11115, +370 46 311795

