
Балтійські перлини - Рига, Стокгольм, Юрмала (з авіа, круїзом і SPA) 
7 днів – 799 євро 
Київ – Рига – Сігулда – Стокгольм – Відпочинок у СПА-готелі в Юрмалі – Рундале* – Рига – Київ 
 
У вартість входить 

Міжнародний переліт; а/к air Baltic ВТ401/404 Київ-Рига-Київ 
Трансфери за програмою; 
Екскурсії за програмою; Рига, Сігулда, Стокгольм, Юрмала, 

майстер-клас у хлібопекарні 
Проживання 7 ночей; 1 ніч у готелі в Риги + 2 ночі в круїзі + 3 
ночі в Юрмалі) - двомісне розміщення 

Харчування: сніданки в готелях і в круїзі, шведський стіл. 

У вартість не входить 

Медична страховка; 5 євро для осіб до 60 років; 10 євро для 
осіб старше 60 років 
Вхідні квитки; Додаткова екскурсія в Рундале; 50 євро 

Одномісне розміщення-див. Готелі та Ціни; 
Додаткові обіди та вечері; вечері на поромі 
Проїзд на громадському транспорті; особисті витрати. 

 
Додаткова інформація 
*Вечерю на кораблі можна замовити заздалегідь, за додаткову плату: дорослий – 34 євро, дітям до 5 років 
безкоштовно, дітям від 6 до 11 років – 11 євро, дітям від 12 до 17 років – 16 євро: «шведський стіл», напої 
включені у вартість (пиво, вино, соки, вода, чай, кава). 
Увага! Безпосередньо на борту вечері GRANDE BUFFET можна замовити за наявності місць і сплатити при 
вході в ресторан, за ціною на 10% вище від ціни попереднього замовлення, тобто близько 38 євро! 
Зверніть увагу! За правилами Центру Wellness Oasis у готелі JURMALA SPA HOTEL 4*, відвідування 
доступно для гостей готелю один раз на добу з обмеженням до 2,5 годин. 
 
Готелі і ціни: 
799 євро при двомісному розміщенні (розміщення в Ризі в готелі Old Riga Palace 4* + в Юрмалі JURMALA 
SPA HOTEL 4* в номерах Superior з балконами + каюта категорії В (без вікна) 
829 євро при двомісному розміщенні (розміщення в Ризі в готелі Tallink Hotel Riga 4* + в Юрмалі Lielupe 
Hotel SPA & Conferences by Semarah 4* в номерах Standart з балконами + каюта категорії В (без вікна) 
Доплата за каюту категорії А (з вікном) - 10 євро/особа 
Доплата за одномісне розміщення - 200 євро. 
 
День 1 Київ - Рига 
Виліт з Києва (Бориспіль) до Риги о 09:40 рейсом air Baltic BT401. Приліт в аеропорт Риги об 11:35, зустріч з 
представником та гідом "Феєрії". Трансфер у готель, для того щоб залишити речі. 
У цьому турі групу розміщує RijaIrina Hotel 3*. Екскурсія по Ризі (3 години). 
Закінчення екскурсії в самому серці Риги, біля ресторану ROZENGRĀLS, де ми рекомендуємо Вам 
спробувати смаки автентичної, середньовічної Латвії. Вільний час. Прогулянки Ригою. Відпочинок. 
 
День 2 Рига - Сігулда - посадка на корабель Рига-Стокгольм 
Сніданок у готелі. Виселення з готелю (з речами). 
Зустріч з гідом о 9:30 у готелі і виїзд на екскурсію в «Латвійську Швейцарію» – Сігулду. 
Обід у латиському національному кафе з кухнею за домашніми рецептами (оплачується додатково, у 
середньому близько 7-10 євро). Повернення в Ригу, відразу в порт. 
О 16:30 посадка на пором Рига – Стокгольм круїзної компанії TALLINK | SILJA LINE (Romantika). 
17:30 Корабель виходить з порту Риги. Розміщення в двомісних каютах (з вікном/без вікна). Вечеря 
(оплачується додатково)* та відпочинок. 
 
День 3 Стокгольм – посадка на корабель Стокгольм-Рига 
Сніданок на поромі включений у вартість туру (GRANDE BUFFET: «шведський стіл»). 
10:30 Прибуття в Стокгольм. Зустріч з гідом Феєрії. Автобусна і пішохідна екскурсія по Стокгольму. 
Екскурсія закінчується в Старому місті близько 14:00. Вільний час. Повернення в порт з гідом на метро 
(вартість квитка – близько 5 євро). Екскурсія по унікальному і неповторному в світі Стокгольмському метро. 
16:00 Посадка на пором Стокгольм – Рига круїзної компанії TALLINK | SILJALINE (Romantika). 
17:00 Корабель виходить з порту Стокгольма. Вечеря (оплачується додатково)* та відпочинок на кораблі. 
 
День 4 Рига - Юрмала 
Сніданок на поромі включений у вартість туру (GRANDE BUFFET: «шведський стіл»). 
11:00 Прибуття в порт Риги. Посадка в автобус. Переїзд у хлібопекарню «Laci» через Бабітський край. Ви 
станете учасником майстер-класу в пекарні, під час якого спечете свою буханочку хліба... Вагою до 2 кг! 
Переїзд у Юрмалу, екскурсія по найзнаменитішому місту-курорту Балтії. 
У Юрмалі розміщення в готелі JURMALA SPA HOTEL 4*.Вільний час. Прогулянки Юрмалою.  
 
День 5 Юрмала  
Сніданок у готелі «шведський стіл». Вільний час та відпочинок у Юрмалі. 
Одним з найкрасивіших місць у місті вважається лісовий парк «Дзінтарі» (Dzintari Forest Park).  Вподобану 
туристами центральну вулицю Jomas оточує грандіозна паркова зона з великою кількістю красивих 
визначних пам'яток і привабливих місць для відпочинку. 
Гуляючи по Jomas, загляньте в музей-театр картин, що світяться, "Inner Light" Віталія Єрмолаєва. Вхідний 
квиток для дорослих – 5 євро. Дуже цікавим буде відвідування Музею міста Юрмала, який розповість 
відвідувачам про виникнення і розвиток Юрмали як курортного міста. Вхід безкоштовний. 



 
День 6 Юрмала – Рундале* 
Сніданок у готелі «шведський стіл». Вільний час та відпочинок у Юрмалі. 
Обов'язково рекомендуємо відвідати аквапарк "Livu Akvaparks" – один з найбільших аквапарків у Північній 
Європі, а також місце захоплюючих пригод і відпочинку для дітей і дорослих. Вартість відвідування – 2 
години близько 20 євро/особа, 4 години близько 25 євро/особа. Надаються знижки для сімей, дітей (залежно 
від віку), студентів, пенсіонерів. 
Для охочих: виїзд на екскурсію в Рундальський палац (оплачується додатково, 50 євро). 
 
День 7 Юрмала - Київ 
Сніданок у готелі «шведський стіл». Вільний час та відпочинок у Юрмалі. 
Прогуляйтеся уздовж узбережжя до природного лісопарку Рагакапа (близько 5 км від готелю уздовж моря). 

У цьому місці в Балтійське море впадає річка Лієлупе, утворюючи Ризьке узмор'я... Тут же, біля підніжжя 

дюни Рага, розташований Юрмальский музей під відкритим небом. До 12:00 виселення з номерів (в день 

виселення до 12:00 можливе відвідування СПА), вільний час і відпочинок в Юрмалі до 15:30. 

15:30 трансфер в аеропорт. 

18:15 виліт до Києва рейсом air Baltic BT404. Приліт до Києва (Бориспіль) о 20:05 


