
Природні скарби Латвії - SPA в Юрмалі (авіа у вартості) 
7 днів – 599 євро 

 
Київ – Рига – Цесіс – Сігулда – Юрмала – Кемер – Рундальский палац – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт; а/к АirBaltic  
Трансфери за програмою;  
Проживання: 6 ночей; в обраних готелях: 2 ночі в Ризі + 4 ночі в 
Юрмалі;  
6 сніданків-шведський стіл; 
Щоденне відвідування СПА в Юрмалі; 
Екскурсії за програмою; Юрмала, Рига,Сігулда. 

 

У вартість не входить 
Страховка; 5 євро для осіб до 60 років; 10 євро для осіб 
старше 60 років; 
Вхідні квитки, квитки в оперу; 
Додаткові екскурсії Рундале 55 євро, Цесіс 80 
євро,Кемер 55 євро; 
Вечеря, особисті витрати;  
Доплата за одномісне розміщення-150 євро; 
Проїзд на громадському транспорті. 
 

 
Додаткова інформація 

Польотні дані 

Київ – Рига – Київ 

ВТ401 KBPRIX 9:45 -11: 35 

BT404 RIXKBP 18.15-20.00 

Одеса – Рига – Одеса 
*запитуйте інформацію в менеджера 
 

День 1 Київ – Рига 
Виліт із Києва (Бориспіль) до Риги о 09:40 рейсом air Baltic BT 401. Приліт в аеропорт Риги о 11:35, зустріч з 
представником Феєрії, трансфер в Ригу. Захоплююча автобусна-пішохідна екскурсія по Старому місту Риги. 
Розміщення в готелі. Відпочинок. 
 
День 2 Рига - Цесіс 

Сніданок у готелі. Вільний час в Ризі. У вільний час ми пропонуємо вам відвідати старовинне місто 
Латвії Цесіс (індивідуальна екскурсія з гідом - дод.опл. 80 євро/ос., мін. 2 ос.) 

 
День 3 Рига – Сігулда  

Сніданок у готелі. Вільний час в Ризі. У вільний час ми пропонуємо вам відвідати 

старовинне місто Латвії Цесіс (індивідуальна екскурсія з гідом - дод.опл. 80 євро/ос., 

мін. 2 ос.). 

 

День 4 Юрмала 

Сніданок у готелі. Виселення з готелю в Ризі. Виїзд на екскурсію в «Латвійську 

Швейцарію» - Сігулду. Трансфер в Юрмалу. Оглядова екскурсія. Розміщення в готелі 

Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah 4*. 

У готелі «Лієлупе» в Юрмалі є критий 25-метровий басейн з підігрітою водою, дитячий басейн, джакузі, 

фінська сауна і турецька лазня, тренажерний зал. Влітку до ваших послуг - відкритий басейн, температура 

води в якому підтримується на максимально комфортному рівні. 

Щодня Ви зможете насолодитися 2-годинним відвідуванням внутрішнього басейну, тренажерного залу, 

фінської сауни і турецької лазні (час роботи басейну з 8:00 до 22:00). Необмежене відвідування зовнішнього 

басейну (функціонує в літній сезон з 8:00 до 22:00 ). Або розміщення в готелі JURMALA SPA HOTEL 4*, який 

розташован в самому центрі Юрмалі 

 

День 5 Юрмала – Кемер 

Сніданок у готелі. Відпочинок в Юрмалі. 

Для бажаючих пропонуємо екскурсію в Кемерський Національний парк. Індивідуальна екскурсія з гідом -

оплачується додатково 55 євро/ос, мін 2 ос. 

 
День 6 Юрмала – Рундальский палац 
Відпочинок в Юрмалі. Всю атмосферу і красу Балтійського узбережжя допоможе зберегти у Вашій 
пам'яті наш професійний фотограф, який проведе Вас найвишуканішими місцями для неповторних світлин. 
Після прогулянки в подарунок Ви отримаєте три Ваших фото. За бажанням Ви також зможете придбати усі 
фото, що сподобалися. Вартість прогулянки - 40 євро. 
Бажаючих запрошуємо в величний Рундальский палац – одна з видатних пам'яток мистецтва бароко й 
рококо в Латвії. Індивідуальна екскурсія з гідом - оплачується додатково 55 євро/ ос., мін. 2 ос. 
 
День 7 Юрмала – Київ 
Сніданок у готелі. Сніданок в готелі «шведський стіл». 
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. 
 
Вартість туру: 
599 євро при двомісному розміщенні (при розміщенні в Юрмалі JURMALA SPA HOTEL 4 * в номерах Standart 
без балконів).Доплата за номер Superior з балконом-терасою (верхні поверхи, вид на морську сторону) - 20 
євро/ос. до вартості туру (за бажанням).629 євро при двомісному розміщенні (при розміщенні в Юрмалі 
Lielupe Hotel SPA & Conferences by Semarah 4 * в номерах Standart з балконами). 
Доплата 50 євро/ос. - на дату туру 21.08.2021 
За запитом можливе розміщення в Юрмалі також в готелях Kurshi, Pegasa Pils, Villa Joma. 

 

https://feerie.com.ua/ua/country/latvia/jurmala

