
Новорічні зірки Балтії: Рига + круїз в Стокгольм 
 
4 дні – 559 євро 
Київ – Рига – Сігулда – Рига (круїз на поромі TALLINK | SILJA LINE) – Юрмала – Рига – Київ 
 

Вартість програми з круїзом – від 779 євро. Новорічна вечеря на поромі включена у вартість! 

У вартість входить 
Авіапереліт; а/к airBaltic ВТ401/404 Київ-Рига-Київ; 
Круїз; для тих, хто замовив програму з круїзом 
Трансфери, екскурсії за програмою; Юрмала, Рига 
Проживання 3 ночі в готелі Риги 3*; для тих, хто вибрав круїз: 
2 ночі на поромі (каюта В) +1 ніч у готелі в Ризі, 3* 
Харчування; 3 сніданки; 1 обід у середньовічному ресторані 
Rozengrāls 
Новорічна вечеря; для тих, хто вибрав круїз. 
 
 

У вартість не входить 
Проїзд на громадському транспорті; 
Додаткові екскурсії –Сігулда, 45 євро; 
Особисті витрати; 
Медичне страхування-4 євро 
Індивідуальний трансфер; 
Доплата за одномісне поселення. 

Додаткова інформація 

* У круїзі доплата 50 євро за 4*/каюта А (двомісне розміщення) 

* В екскурсійному турі розміщення в готелі 3* Rija Irina Hotel - 559 євро (тільки двомісне) 

* В екскурсійному турі розміщення в готелі 4* Tallink Hotel Riga - 579 євро (тільки двомісне) 

У готелі 4 * для сімей можливе 3-4-місне розміщення (під запит).   

На поромі, для сімей також можливе 3-4-місне розміщення (під запит). 

Сніданки у готелі та на поромі - шведський стіл. 

 
День 1 Київ – Рига 
Виліт з Києва (Бориспіль) до Риги о 9:45 рейсом airBaltic BT 401.  
Приліт в аеропорт Риги об 11:35, зустріч з представником Феєрії, трансфер у Ригу. Розміщення в готелі, 
в самому центрі Риги. Захоплююча пішохідна екскурсія по Старому місту Риги.  
Після закінчення екскурсії – обід у ресторані ROZENGRĀLS. 
 
День 2 Рига – Сігулда – Рига (круїз на поромі TALLINK|SILJA LINE) 
Сніданок у готелі. Вільний день у Ризі або факультативна екскурсія в Сигулду (45 євро). 
Після екскурсії: для тих, хто вибрав Ригу, – зустріч Нового року в Ризі! 
Для тих, хто вибрав круїз, – трансфер у порт і посадка на пором РИГА – СТОКГОЛЬМ круїзної компанії 
TALLINK | SILJA LINE.  О 17:30 корабель виходить з порту Риги. 
Що може бути приємніше, ніж зустріти Новий Рік у подорожі? А ще більш приваблива пропозиція – це 
зустріти Новий Рік у круїзі, на поромах Tallink & Silja Line! Новорічна вечеря під час круїзу включена у 
вартість!  
 
День 3 Рига (Стокгольм – круїз на поромі TALLINK|SILJA LINE) 
Сніданки у готелі (на поромі) шведський стіл.Вільний час у Ризі. Для тих, хто вибрав круїз, –  вільний час на 
поромі або прогулянки по Стокгольму. За додаткову плату можна замовити екскурсію в Стокгольм (20 євро) 
від круїзної компанії TALLINK | SILJA LINE. 
Екскурсія закінчується в Старому місті близько 14:00. Вільний час. Повернення в порт. 
О 16:00 посадка на пором СТОКГОЛЬМ – РИГА круїзної компанії TALLINK | SILJA LINE (Romantika).  О 17:00 
корабель виходить з порту Стокгольма. Для тих, хто в круїзі - вечеря (шведський стіл) за бажанням 
(додатково оплачується при бронюванні туру - вартість 34 євро). Відпочинок на кораблі. Для тих, хто в Ризі, 
– ніч у готелі. 
 
День 4 Рига – (круїз на поромі TALLINK|SILJA LINE) – Юрмала – Київ 
Сніданки у готелі (на поромі) шведський стіл. Вільний час у Ризі. 
Для всіх туристів – і тих, хто вибрав Ригу, і тих, хто відправився в круїз (прибуття порома в Ригу об 11:00), – 
екскурсія в Юрмалу. 
Для всіх туристів – трансфер в аеропорт. О 18:15 виліт до Києва рейсом airBaltic BT 402.  
Приліт до Києва (Бориспіль) о 20:00. 


