
KRUIZAS „DVI BALTIJOS SOSTINĖS“ 

Lapkričio 1-3 d. 

  

1 diena 

10.00 val. Ryte išvykstame iš Kėdainių. 

15.30 val. registracija į laivą. 

17.30 val. kruiziniu laivu „Izabelė“ išplaukiame į Stokholmą. Nuostabi Dauguvos, Jūrmalos paplūdimių 

panorama iš laivo “SUN DESK” denio (9 aukštas, laivagalis, apie 40 min.). Šou programa, loterija, 

atrakcijos. Pramogos laive iki 05.00 val. ryto. Vakarą praleidžiame pramogaudami laive. Pramoginė 

programa laive - nemokamai! Nakvynė kelto kajutėse. 

2 diena 

12.00 val. (Švedijos laiku; -1 val. atgal pagal mus, 11.00 val.) atvykstame į Stokholmą - vieną įdomiausių 

didmiesčių, pastatytų net ant 14 salų. Švedijos sostinėje ramybė ir didmiesčio tempas, vanduo ir salos, 

istoriniai pastatai ir moderni architektūra puikiai dera tarpusavyje.  

Stokholmo centras (važiuosime: apžvalgos aikštelė Fjallgatan), Riterių sala (Riddarholmen), Gamla Stan 

senamiesčio gatvelės, „karalienės gatvelė“ (pėstute), Karalių rūmai, Parlamentas, Djurgardeno sala. 

Lankome karališkojo laivo „Vasa“ muziejų (bilietas 150 kronų/žm) (arba ABBA muziejų (bilietas 250 

kronų/žmogui)) 

17.00 val. kruiziniu laivu išplaukiame į Latviją. Nuostabi panorama iš laivo denio (trukmė – apie 3 val.): 

šcherai, švediška idilė: vasarnamis, prieplauka, jachta... 

Šou, loterijos, šokiai... Pramogos laive iki ryto. 

3 diena 

11.00 val. atplaukiame į Rygą (mūsų laiku). Praėjusiais šimtmečiais buvo vadinama įvairiausiais vardais: 

Gintaro miestu, šiaurės Paryžiumi. Langu į Vakarus.Visi jie tinka ir dabar, nors vargu, ar tiksliai apibūdina šį 

nuolat besikeičiantį miestą, įsikūrusį ant Dauguvos upės kranto, kuria susisiekia su Baltijos jūra.  

 

Kelionės kaina: 95 Eur, gyvenantiems keturvietėse kajutėse su langu ir dviem pusryčiais 

Į kainą įskaičiuota: 

 Kelionė, 
 Kruizinio kelto bilietai: Ryga-Stokholmas-Ryga, 
 2 nakvynės 4-vietėse  kelto  kajutėse („A“ kategorijos, su langu, su  dušu ir WC, TV), 
 2 pusryčiai 

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

1 vakarienė laive - švediško stalo restoranas (galima užsisakyti 2 vakarienes): 

suaugusiems - 34 Eur, vaikams (12-17 metų) – 16 Eur, vaikams (6-11 metų) - 11 Eur; vaikams iki 5 

metų – nemokamai. 
Bilietai į mokamus objektus (*): 

Vasa muziejus: suaugusiems – 15 Eur/asm, vaikams iki 18 metų – nemokamai. 

Sveikatos draudimas kelionės metu asmenims iki 65 metų   
Asmeninės išlaidos. 
Priemoka asmeniui, jei pageidaujama gyventi kajutėje 3-se, 2-se ar kajutėje su langu: 

3-vietė kajutė su langu (A3) - 20 Eur/asm 
2-vietė kajutė su langu (A2) - 35 Eur/asm 


