
Балтійський вікенд: Рига і Стокгольм (авіа та круїз у вартості) 

4 дні – 429 євро 
 
Київ – Рига – Сігулда* – Стокгольм – Юрмала (з круїзом компанії Tallink & Silja Line) – Київ  
У вартість входить 
Авіапереліт; а/к airBaltic до Риги з Києва, Одеси, Львова. 
Уточнювати розклад.  
Трансфер аеропорт - готель; 
1 ніч в готелі; зі сніданком 
Оглядова пішохідна екскурсія; по Старому місту Риги; 
2 ночі в круїзі; Рига - Стокгольм-Рига в каюті обраного класу 
Дегустація "LATVIAN BALSAMS &Truffle" Laima ". 

У вартість не входить 
Медична страховка; 5 євро для осіб до 60 років, 10 євро для 
осіб старше 60 років 
Особисті витрати; 
Додаткові екскурсії; 
Індивідуальний трансфер; 
Індивідуальний трансфер; 
Доплата за одномісний номер. 

 
День 1 Київ – Рига 
Виліт з Києва  в Ригу. Приліт в Ригу, зустріч в аеропорту, трансфер до готелю. Захоплива пішохідна 
екскурсія Старим містом Риги. А після екскурсії радимо Вам спробувати смаки автентичної, 
середньовічної Латвії. Ресторан Rozengrāls. Середня вартість обіду (від 10-12 євро). 
 
День 2 Рига – Сігулда* – паром Рига-Стокгольм 
Сніданок. Факультативна екскурсія в Сігулду (оплачується додатково: 50 євро + вхідні квитки на місці).  
О 16:30, для тих, хто вибрав екскурсію в Сігулду, трансфер в порт і посадка на пором Рига - 
Стокгольм  круїзної компанії TALLINK|SILJALINE (Romantika/Isabella). Сніданки і вечері на кораблі 
оплачуються додатково. 
 
День 3 Стокгольм – паром Стокгольм-Рига 
Сніданок на поромі (оплачується додатково). Прибуття в Стокгольм. Автобусна і пішохідна екскурсія 
Стокгольмом (оплачується додатково - 20 євро/особа). Посадка на пором Стокгольм – Рига. 
 
День 4 Рига - Юрмала – Київ 
Сніданок на паромі (оплачується додатково). 11:00 Прибуття в порт Риги. Екскурсія в Юрмалу (оплачується 
додатково - 35 євро). Після екскурсії трансфер в аеропорт. 
 
Додаткова інформація 
Додаткові екскурсії та сервіс (замовляються та оплачується при покупці туру): 
* Юрмала (4 г.) - 35 EUR;  
* Сігулда (5-6 г.) - 50 EUR  
* Стокгольм (3 г.) - 20 EUR. 

21.04.2020 – коротка автобусна екскурсія по Стокгольму та палац Дроттнингхольм (з вхідними квитками і 
трансфером із/в порт) – 35 євро; 
08.05.2020 – пропонуємо двогодинну автобусну екскурсію по Стокгольму,а потім більш докладно 
познайомитися з островом Содермальм (з трансфером із/в порт) – 25 євро 
04.06.2020 – дод. екскурсія в найстаріший у світі музей під відкритим небом Skansen (з вхідними квитками і 
трансфером із/в порт) – 20 євро. 
 
Екскурсія відбувається при наявності 2 осіб. 
Індивідуальний трансфер - від 30 євро / за машину 1-3 чол. 
Додаткова довідкова інформація: 
- Обіди під час екскурсій (10 - 15 EUR); 
- Турайдский замок - 3.50 EUR (01.11. – 30.04) / 6 EUR (01.05. – 31.10.).  
- Сигулдский замок Лівонського ордену - 2 EUR. 
- Сніданок (шведський стіл на поромі) - 13 EUR; 
- Вечеря (шведський стіл на поромі) - 35 EUR. 
 Порядок екскурсій може змінюватися! 

Каюти: 
* Каюти класу В без вікна. Каюти класу A з вікном. 
За доплату можна бронювати каюти класу: DeLuxe, Junior Suite або Suite. 
В ціну каютах підвищеного класу входить сніданки в обидва напрямки в ресторані A la Carte. 
Важлива інформація! 
При замовленні перельоту з/до Києва рейсами 401/404 - доплата до вартості туру 30 євро/чол 
Київ - Рига ВТ401 9:45 - 11:35 
Рига - Київ ВТ404 18:15 - 20:00 
Інші рейси з / до Києва - за запитом. 
 
Готелі у Ризі 3*: Forums Hotel, Rixwell Irina, Rixwell Konventa Seta, Rixwell Domus Hotel 
Готелі у Ризі 4*: Avalon Hotel, Wellton Riga Hotel & Spa, Wellton Centrum Hotel & Spa, Wellton Riverside Spa 
Hotel; Tallink Hotel Riga; Opera Hotel & Spa; Hotel Radi un Draugi; Monika Centrum Hotel. 


