
П'ять столиць Балтійського моря 
 
7 днів – 279 євро 
Київ – Тракай – Рига – Таллінн – Гельсінкі – Стокгольм – (Юрмала) – Вільнюс – Київ 
 
У вартість входить 
Проїзд комфортабельним автобусом; за маршрутом 
Проживання в готелях по маршруту зі сніданками; 4 ночі 
Розміщення в 4-місних каютах на поромах; Каюта 
економ-класу (без вікна) на поромах за маршрутом 
Екскурсії за програмою; 
Супровід керівником групи. 

У вартість не входить 
Додаткові екскурсії; 
Проїзд міським транспортом; у Стокгольмі та Гельсінкі 
Доплата за харчування на поромі; За бажанням: сніданок – 13 
євро/особа; вечеря – 35 євро/особа; Інші особисті витрати 
Страховка; 7 євро, туристам у віці від 65 до 70 років – 8 євро, 
від 70 років – 12 євро 
Доплата за 2-місне розташування в каюті; Каюта тип В на двох 
поромах - 65 євро / ос. 

 
День 1 Київ – Вільнюс 
7:00 – виїзд з Києва комфортабельним автобусом. 
Перетин українсько-білоруського кордону. Транзит по території Білорусі. 
Перетин білорусько-литовського кордону. Прибуття до Вільнюса. 
Пізнє поселення в готель. Відпочинок. 
 
День 2 Вільнюс - Тракай – Рига 
7:30 – сніданок у готелі. Виселення. 
Запрошуємо на екскурсію в місто Тракай – стародавню столицю Князівства Литовського з обідом 
і відвідуванням замку (додатково – 25 євро). 
Переїзд у Ригу. Зустріч з гідом. 
13:00 – оглядова екскурсія «Рига – місто натхнення» (входить у вартість туру). 
 
День 3 Таллінн 
Сніданок у готелі. Оглядова пішохідна екскурсія по старому Таллінну (входить у вартість туру). 
Додатково пропонуємо екскурсію в музей «Льотна гавань» (20 євро/дорослий, 15 євро – діти). 
 
День 4 Таллінн – Гельсінкі – пором у Стокгольм 
Ранній сніданок у готелі. Виселення. Переїзд у порт. 
7:30 – посадка на пором у Гельсінкі. 9:30 – прибуття в Olympia Terminal у Гельсінкі. 
УВАГА! Пересування в Гельсінкі здійснюється на громадському транспорті. 
Запрошуємо на оглядову пішохідну екскурсію по центру "Гельсінкі – дочка Балтійського моря" (екскурсійний 
збір – 20 євро). 
Самостійний трансфер у пасажирський порт Länsiterminaali 2 (T2). Посадка на пором. 
 
День 5 Стокгольм - пором в Ригу 
Сніданок на борту порома (оплачується додатково – за Вашим бажанням і вибором). 
10:30 – прибуття в Стокгольм. УВАГА! Пересування в Стокгольмі здійснюється на громадському транспорті – 
пряме сполучення між портом і Старою частиною Стокгольма. 
Переїзд у центр Стокгольма. Запрошуємо на екскурсію «Гамла Стан – серце Стокгольма» (20 євро). 
16:00 – повернення громадським транспортом у порт. Посадка на пором. 
УВАГА! Реєстрація на пором закінчується за 30 хвилин до відплиття! Після цього Ви не зможете потрапити 
на корабель. Будьте дуже пунктуальні! 
 
День 6 Рига (Юрмала) – Вільнюс 
Сніданок на поромі (самостійно – оплачується за бажанням). 
Прибуття в Ригу. Посадка в автобус. Запрошуємо на факультативну виїзну екскурсію в Юрмалу (додатково - 
10 євро). Переїзд до Вільнюса. Поселення в готель. Зустріч з гідом. 
Оглядова пішохідна екскурсія по місту "Вільнюс – магія дахів" (входить у вартість туру). 
 
День 7 Київ 
07:30 – сніданок у готелі. Виселення. Від'їзд в Україну. Перетин литовсько-білоруського кордону. Транзит по 
території Білорусі. Прибуття до Києва після 22:00. 
 
Додаткова інформація 
Вартість додаткових екскурсій складається з вартості вхідних квитків та / або транспортного обслуговування, 
та / або послуг гіда та / або резервації, та / або вартості паркування / стоянки / в'їзду автобуса на території 
об'єкта. 
Автобусне обслуговування і супровід керівника у вільний час не передбачено. 
Компанія залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального обсягу послуг. 
Компанія не несе відповідальності за затори на дорогах, погодні умови і роботу митних служб. 



Автобус рухається зі швидкістю, дозволеною правилами перевезення пасажирів у країнах Євросоюзу. 
Туалети в країнах Євросоюзу можуть бути платними, середня вартість від 0,5 до 1 євро. 
Проживання в готелях категорії 2-4*. 
Туристи, які подорожують самостійно, можуть бути розміщені на додатковому ліжку в двомісному номері. 
Гарячі напої в автобусі готуватися не будуть. Під час тривалих переїздів кожні 3-3,5 години ми робитимемо 
зупинки, де буде можливість придбати чай, каву або інші напої. 
Мінімальна кількість для виконання факультативної програми – 20 осіб. 
Супроводжуючий групи НЕ забезпечує організований заїзд групи в супермаркети, якщо це не вказано в 
програмі туру. 
При виїзді з Євросоюзу на кордоні TAX-FREE оформлятися НЕ БУДЕ 

Вартість туру: 
Дорослі: Діти до 12 років: 

Базова вартість туру: 279 € 259 € 

Вартість за дитину застосовується за умови проживання дитини в номері з 2-ма дорослими. 

Раннє бронювання: 

Виїзд 22.03.2020:  
 Дорослі: Діти до 12 років: 
При бронюванні до 26.01.2020 : 259 € 239 € 
Виїзд 01.05.2020: 
 Дорослі: Діти до 12 років: 
При бронюванні до 07.03.2020 : 259 € 239 € 
Виїзд 27.06.2020: 
 Дорослі: Діти до 12 років: 
При бронюванні до 02.05.2020 : 259 € 239 € 
Виїзд 25.07.2020: 

 Дорослі: Діти до 12 років: 
При бронюванні до 30.05.2020 : 259 € 239 € 
Виїзд 22.08.2020: 

 Дорослі: Діти до 12 років: 
При бронюванні до 27.06.2020 : 259 € 239 € 

 


