KRUIZAS: HELSINKIS – STOKHOLMAS – TALINAS
2018.09.07-10
(4 ASM.)
KELIONĖS PROGRAMA
1 diena
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3 diena

•
•
•
•
•
•
•

4 diena

•
•
•
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•

Vakare* išvykimas iš Lietuvos (Vilniaus,
Kauno ir Panevėžio).
Kelionė per Latvijos ir Estijos teritorijas.
Naktis autobuse.
~7:00 val.* atvykimas į Talino jūrų uostą.
Išplaukimas* „Viking Line" keltu į Helsinkį
(Suomija).
Atvykimas* į Helsinkį.
Ekskursija (lietuvių/rusų kalba) autobusu
bei pėsčiomis po Helsinkio miestą.
Registracija į kruizinį laivą (Viking Line
„Gabriela arba Mariela“).
Išplaukimas* į Stokholmą (Švedija).
Pageidaujantys kelte galės pavakarieniauti
(už papildomą € 36/asm. mokestį).
Nakvynė keturvietėse kelto kajutėse.
Pageidaujantys kelte galės papusryčiauti
(už papildomą € 11/asm. mokestį).
~10:00 val.* (vietos laiku) atvykimas į
Stokholmą (daiktus galėsite palikti savo
kajutėje, nes atgal grįšite tuo pačiu laivu,
tose pačiose kajutėse).
Ekskursija pėsčiomis po Stokholmo
senamiestį (lietuvių/rusų kalba).
Laisvas laikas.
Grįžimas į tą patį kruizinį laivą, kuriuo
atplaukėte.
Išplaukimas* atgal į Helsinkį.
Pageidaujantys kelte galės pavakarieniauti
(už papildomą € 36/asm. mokestį).
Nakvynė keturvietėse kelto kajutėse.
Pageidaujantys kelte galės papusryčiauti
(už papildomą € 11/asm. mokestį).
Atvykimas* į Helsinkį.
Išvykimas* keltu į Taliną.
Atplaukimas* į Taliną.
Ekskursija pėsčiomis po Talino senamiestį
(lietuvių/rusų kalba).
Kelionė autobusu atgal į Lietuvą.
Naktį* grįžimas į Panevėžį/Kauną/Vilnių.

Helsinkis įkurtas dar XVI a., garsėja daugybe
uostų, seniausiu turgumi, kur galėsite įsigyti
suvenyrų iš elnio odos ir ragų, įžymių kailio
dirbinių,
suomiškų
peilių.
Apžvalginės
ekskursijos
metu
grožėsitės
unikaliais
architektūriniais
paminklais,
apžiūrėsite
bažnyčią uoloje (jei bus tuo metu atidaryta) ir
dar daugelį kitų įžymių Helsinkio vietų bei
paminklų.

Pažintis
su
Stokholmu
prasidės
nuo
senamiesčio:
vaikščiosite
senove
alsuojančiomis gatvelėmis, gėrėsitės miesto
įžymybėmis, karališkais rūmais. Laisvu laiku
galėsite apsilankyti suvenyrų parduotuvėse,
paragauti švediškos virtuvės šedevrų kavinėse
bei restoranuose arba pažiūrėti apsaugos
pasikeitimą prie karališkos rezidencijos. Taip
pat galėsite nuvykti į Vaza muziejų, kuris
saugo įspūdingą eksponatą – didžiausią ir
prabangiausią XVI amžiuje laivą Vaza, kuris
nuskendo pirmosios kelionės pradžioje ir po
vandeniu išbuvo net 300 metų.

Talino senamiestis yra įtrauktas į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą 1997 m. Mieste
medinių pastatų nedaug, taigi nenuniokotas
gaisrų senamiestis išsaugojo senąją dvasią.
Išlikę nemažai viduramžiais statytų bažnyčių,
pirklių rezidencijų, akmenimis grįstos siauros
gatvelės. Talinas dažnai vadinamas „Muziejumi
po
atviru
dangumi“.
Senasis
Talinas
apraizgytas, apipintas legendomis. Kiekvienas
jo pastatas mena tūkstančius nutikimų,
kiekviename
grindinio
akmenyje
aidi
šimtametė istorija. Šios ekskursijos metu
nevargins Jūsų „sausais“ faktais – pasakojama
taip, kaip pasakoja legendos.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
•
•

Pervežimai iš Lietuvos (Vilnius, Kaunas, Panevėžys) – Estija – Lietuva (Vilnius, Kaunas, Panevėžys).
Kelto bilietas Talinas – Helsinkis – Talinas.
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•
•
•
•
•

2 nakvynės kelto kajutėje (keturvietė, su WC ir dušu) Helsinkis – Stokholmas – Helsinkis.
Ekskursija Stokholme
Ekskursijos Taline
Ekskursija Helsinkyje
Kelionės dokumentų sutvarkymas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

•
•
•
•

€10,50/asm. vieni pusryčiai kelte.
€36/asm. viena vakarienė kelte.
Įėjimo bilietai į lankomus objektus.
Sveikatos draudimas.

Pastabos:

• *Kelionės išvykimo, atvykimo ir kiti laikai gali keistis – patikslinta informacija atsiunčiama į elektroninį
paštą (2-3 dienas prieš kelionę).

• Kelionei reikalingas pasas/asmens tapatybės kortelė (dokumentas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėn.
po kelionės grįžimo).

• Už ekskursijas ar ekskursines išvykas ir kitas papildomai mokamas paslaugas galite atsiskaityti
•
•
•
•
•
•

kelionių organizatoriaus biure arba kelionės metu kelionės vadovui. Apmokėti kelionės organizatoriui
biure galima ne vėliau nei likus 10 dienų iki kelionės.
Lagaminas kuris dedamas į autobuso bagažinę, neturi sverti daugiau nei 25 kg.
Ekskursijų tvarka gali keistis. Visos ekskursijos vedamos lietuvių kalba.
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis.
Muziejuose, bažnyčiose ir kituose mokamuose objektuose kelionės vadovas ekskursijų neveda.
Įėjimo bilietai į mokamas lankytinas vietas nėra įskaičiuoti į kelionės kainą.
Kelionės vadovas gali keisti programos eigą.
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