no

no

31

36

EUR

A klases kajītē
1 personai

EUR

B klases kajītē
1 personai

Senioru kruīzs
2. oktobrī aicinām Jūs skaistā un iespaidiem bagātā Senioru kruīzā Rīga–Stokholma–Rīga,
lai baudītu pasakainu jūras ceļojumu un klātienē skatītu rudens rotā ietērpto Zviedriju.
Ceļojuma laikā – gan uz kuģa Isabelle, gan Zviedrijā – būs īpaši Jums sagatavota programma
ar dažādiem jaukiem un jautriem pārsteigumiem. Dodieties arī speciāli senioriem organizētā ekskursijā
un iepazīstiet Stokholmu un tās majestātiskās baznīcas.
Pievienojieties jūras ceļojumam – pozitīvu emociju un dzīvesprieka piedzīvojumam!

Isabelle

Stokholma

Lustīgais Blūmīzers

Gaidīsim Jūs ciemos uz kuģa Isabelle 2. oktobrī, lai kopīgi dotos pasakainā jūras ceļojumā un atklātu jaunas un
pārsteidzošas vietas Stokholmā. Jūras ceļojums un atpūta Zviedrijā – tā ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas un radīt
svētkus sev, ģimenei, draugiem, kaimiņiem un citiem Jūsu līdzbraucējiem. Uz kuģa Isabelle būs īpaši Jums sagatavota
programma. Būs līnijdeju soļu apmācība, kuras laikā dejojiet gan kantri mūzikas, gan maestro Raimonda Paula
radīto melodiju pavadībā. Uz skaistām dziesmām un dejām Jūs aicinās grupa Lustīgais Blūmīzers.
Stokholmā dodieties īpašā ekskursijā ar gidu. Iepazīstiet šo ziemeļu pērli un dažādos, krāšņos un iespaidīgos
Zviedrijas ticības namus. Jums ne par ko nav jāsatraucas, jo komfortabls autobuss Jūs sagaidīs ostā un
pēc ekskursijas Jūs atvedīs atpakaļ uz kuģi tieši laikā, lai dotos no Stokholmas uz Rīgu.
Kruīza ceļojums Rīga–Stokholma–Rīga, no 02.10. līdz 04.10. Cena no 31 EUR vienai personai.*
Piedāvājumā iekļauts:
1. Kruīza ceļojums 41.5 stundu garumā ar kuģi Isabelle un diena Stokholmā.
2. Viena vieta B klases kajītē, ja kajītē uzturas 4 personas.
3. Vienas brokastis zviedru galda restorānā.
4. Aizraujoša atpūtas un izklaides programma uz kuģa. Dejas dzīvās mūzikas pavadībā. Straujākai dejošanai,
droši dodieties uz disko zāli, kur Jūs gaidīs DJ. Vai Jums ir bijis sapnis par dziedāšanu uz skatuves?
Mums ir karaoke, kur varēsiet šo sapni piepildīt un izdziedāties no sirds. Un nepalaidiet garām iespēju
laimēt lieliskas balvas un Tallink ceļojumu dāvanu kartes. Noteikti izbaudiet arī vakara šova izrādes.
5. Ceļojuma nodeva.
*Cena spēkā, ja kajītē ir vismaz viens seniors vecumā no 60 gadiem.
Iedvesmojoša ekskursija – Stokholma un krāšņās baznīcas.
Cena par ekskursiju 25 EUR vienai personai.
Jūs gaida skaists ceļojums kopā ar gidu – autobuss tieši no ostas Jūs aizvedīs 5 stundu ekskursijā, kurā varēsiet
iepazīt labāk Stokholmu un tās majestātiskās baznīcas. Gida pavadībā apmeklējiet vēsturiski nozīmīgus ticības
namus, kas ir būvēti dažādos laika posmos un ir kalpojuši dažādu reliģiju pārstāvju vajadzībām. Skatiet šo
baznīcu skaistumu, izpētiet neparasto arhitektūru, izjūtiet īpašo atmosfēru un iedvesmojieties dzīvei.

Gaidīsim Jūs ciemos mūsu Tallink ceļojumu birojos Rīgā t/c Origo, t/c Spice un Rīgas pasažieru ostā,
kā arī zvaniet mums 67099700 un skatiet www.tallink.lv.
Mēs visu izstāstīsim un izstrādāsim Jums piemērotāko piedāvājumu.

