Балтійські перлини - Рига, Стокгольм, Юрмала (з авіа, круїзом і SPA)
7 днів – 719 євро
Київ – Рига – Стокгольм – Рига – Сігулда – Юрмала – Кемер – 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.
Проживання: 2 ночі в круїзі + 4 ночі в спа-готелі в Юрмалі
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; Додаткові екскурсії Рундале 55 євро, Кемер 55
євро
Одномісне розміщення
Додаткові обіди та вечері; вечері на поромі
Проїзд на громадському транспорті; особисті витрати.

Додаткова інформація
Доплата за каюту категорії А (з вікном) - 10 євро/особа
Доплата за одномісне розміщення - 200 євро
*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:
749 євро при двомісному розміщенні (розміщення в Юрмалі JURMALA SPA HOTEL 4* в номерах Superior з
балконами + каюта категорії В (без вікна).
719 євро при двомісному розміщенні (розміщення в Юрмалі Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah 4* в
номерах Standart з балконами + каюта категорії В (без вікна).
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". Пішохідна екскурсія по Старому місту Риги. Після закінчення
екскурсії трансфер 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 2 Стокгольм – пором 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 3 пором Стокгольм-Рига – Рига – Сігулда – Юрмала
Сніданок на поромі включений у вартість туру (GRANDE BUFFET: "шведський стіл"). Прибуття в Ригу.
Зустріч з гідом об 11:00 в порту. Виїзд на екскурсію в «Латвійську Швейцарію» - Сігулду. Переїзд в
Юрмалу. Оглядова екскурсія. Розміщення в готелі Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah 4*. Або
розміщення в готелі JURMALA SPA HOTEL 4* . Вільний час. Відпочинок.
День 4 Юрмала
Сніданок у готелі. Відпочинок в Юрмалі. Всю атмосферу і красу Балтійського узбережжя допоможе зберегти
у Вашій пам'яті наш професійний фотограф. Після прогулянки в подарунок Ви отримаєте три Ваших фото.
За бажанням Ви також зможете придбати усі фото, що сподобалися. Вартість прогулянки - 40 євро. Вільний
час. Відпочинок.
День 5 Юрмала – Кемер
Для охочих пропонуємо екскурсію в Кемерський Національний парк. Індивідуальна екскурсія з гідом оплачується додатково 55 євро/ос, мін 2 ос. Повернення у готель. Відпочинок
День 6 Юрмала – Рундале*
Сніданок у готелі. Вільний час та відпочинок у Юрмалі.
Для охочих: виїзд на екскурсію в Рундальський палац (оплачується додатково, 55 євро, мін 2 ос.).

День 7 Юрмала – Київ
Сніданок у готелі. До 12:00 виселення з номерів (в день виселення до 12:00 можливе відвідування СПА),
вільний час та 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 20:00.

