
   
 

       

  
  

  
 
Kelionė: Kruizinė kelionė Ryga – Stokholmas – Ryga  
Kelionės data: 2014.05.11 (17:30val. – išvykimas iš Rygos.); 05.13 (11:00val. – atvyksta į Rygą) 
Kelionės trukmė: 41,5 val. 
Laivas:  M/S Isabelle 

 
Kaina galioja TIK su specialiu slaptažodžiu – MAMYČIŲ KLUBAS 

............................................................................................................................................................................... 

 
1. Kelionės pasiūlymas A ir B klasių kajutėse + kavos staliukas 

• B4 klasės kajutė – 34.25 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
• B2 klasės kajutė – 62.50 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 

 
• A4 klasės kajutė – 44.25 EUR /vienam asmeniui (jegu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
• A2 klasės kajutė – 82.50 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
 
 
Į kelionės pasiūlymą įskaičiuota:  
1. Kruizinė kelionė 41.5 val. Ryga – Stokholmas – Ryga, M/S Isabelle laivu. 
2. Pasirinktos klasės kajutė (žr. informaciją apačioje). 
3. Kavos staliukas, Mamyčių klubo renginio metu.  
4. Nepakartojama poilsinė ir pramoginė programa laive. Pramoginė ir poilsinė programa laive. Kviečiame šokti 

grojant gyvai šokių ar disko muzikai su mūsų DJ. Dainuokite karaoke, prisijunkite prie žaidimų ir viktorinų, 
nepraleiskite progos laimėti nuostabias dovanas ir Tallink kelioninius dovanų kuponus. Ir būtinai 
pasimėgaukite didžiąja šou programa! 

5. Kelionės mokesčiai. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Kelionės pasiūlymas: 1 vakarienė + 1 pusryčiai + kavos staliukas 
 
B4 klasės kajutė 

o suaugusiam – 70.75 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 53.25 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 46.25 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 

 
B2 klasės kajutė 

o suaugusiam – 96.00 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 78.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 71.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 

 
A4 klasės kajutė  

o suaugusiam – 79.50 EUR /vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 62.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 55.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 

 
A2 klasės  kajutė 

o suaugusiam – 113.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikams 12-17 metų – 96.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys)  
o vaikams 6-11 metų – 89.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
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3. Kelionės pasiūlymas: 2 vakarienės + 2 pusryčiai + kavos  
 
B4 klasės kajutė  

o suaugusiam – 104.25 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 71.25 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 59.25 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 

 
B2 klasės kajutė 

o suaugusiam – 129.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 96.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 84.50 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 

 
A4 klasės kajutė 

o suaugusiam – 113.00 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 80.00 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 68.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 4 asmenys) 

 
A2 klasės kajutė 

o suaugusiam – 147.00 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 12-17 metų – 114.00 EUR / vienam asmeniu (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 
o vaikui 6-11 metų – 102.00 EUR / vienam asmeniui (jeigu kajutėje gyvena 2 asmenys) 

 
 
Į kelionės pasiūlymą įskaičiuota:  
1. Kruizinė kelionė 41.5 val. Ryga – Stokholmas – Ryga, M/S Isabelle laivu. 
2. Pasirinktos klasės kajutė (žr. informaciją apačioje). 
3. 1 vakarienė ir 1 pusryčiai švediško stalo restorane Buffet Tallink, jeigu pasirenkate pasiūlymą Nr.2 
4. 2 vakarienės ir 2 pusryčiai švediško stalo restorane Buffet Tallink, apsilankymas saunos centre, 

nealkoholinis kokteilis Neon, jeigu pasirenkate pasiūlymą Nr.3 
5. Kavos staliukas, Mamyčių klubo renginio metu.  
6. Nepakartojama poilsinė ir pramoginė programa laive. Pramoginė ir poilsinė programa laive. Kviečiame šokti 

grojant gyvai šokių ar disko muzikai su mūsų DJ. Dainuokite karaoke, prisijunkite prie žaidimų ir viktorinų, 
nepraleiskite progos laimėti nuostabias dovanas ir Tallink kelioninius dovanų kuponus. Ir būtinai 
pasimėgaukite didžiąja šou programa! 

7. Kelionės mokesčiai. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kajutės: 
(*)A klasės kajutė su langu 1 - 4 asmenims. Kajutėje 2 asmenims yra dvi lovos. Kajutėje 4 asmenims yra dvi 
viršutinės ir apatinės lovos. Kajutės yra su vaizdu į jūrą, jose yra spinta, tualetas, dušas ir kondicionierius. 
(*)B klasės kajutė be lango 1 - 4 asmenims. Kajutėje 2 asmenims yra dvi lovos. Kajutėje 4 asmenims yra dvi 
viršutinės ir apatinės lovos. Kajutės yra su vaizdu į jūrą, jose yra spinta, tualetas, dušas ir kondicionierius. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Papildomai siūlome: 
 
Maitinimas:  
(*) Vakarienė 
           - Švediško stalo restorane Buffet Tallink – 29.00 EUR /vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 12-17 metų – 15.50 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 6-11 metų – 10.50 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui iki 5 metų – nemokamai. 

 
Vakarienė švediško stalo restorane.  Platus valgiaraštis – įvairios daržovės, žuvis ir kiti mėsos patiekalai, salotų 
baras, Antipasti, desertai.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

(*) Pusryčiai 
           - Švediško stalo restorane Buffet Tallink – 29.00 EUR /vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 12-17 metų – 6.50 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 6-11 metų – 4.50 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui iki 5 metų – nemokamai. 
 
           - Restoranas á la carte – 16.50 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 12-17 metų – 9.00 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 6-11 metų – 7.00 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui iki 5 metų – nemokamai. 

Pusryčiai švediško stalo restorane – sotūs pusryčiai kiekvieno skoniui. Šilta duona, omletai, desrelės, salotos, 
dribsniai, jogurtas ir kiti gardūs patiekalai. 
 
Sauna: 

(*) Saunos kuponas - 4.10 EUR/1 val. /vienam asmeniui. 
 - Vaikui nuo 6-17 metų – 2.10 EUR / vienam asmeniui. 
 - Vaikui iki 5 metų – nemokamai. 
 
Saunos centre įskaičiuota: suomiška pirtis (vyrų ir moterų), sukūrinė vonia, rakšluoščiai, rakinama spintėle. 
Saunos centre yra baras, kuriame galima įsigyti gaiviuosius gėrimus. 
 
 
Ekskursija po Stokholmą:  
(*) Pažintinė ekskursija, 2 val. autobusu ir 1 val. pasivaikščiojant po senamiestį. Gidas rusų kalba. Ekskursija 
baigiasi senamiestį prie Royal Palace karaliaus rūmų.  
Kaina: 20.00 EUR/ vienam asmeniui.  
Vaikui 6 – 11 metų: 11.00 EUR/ vienam asmeniui. 
Vaikui iki 5 metų nemokamai. 

............................................................................................................................................................................ 

 
AS Tallink pasilieka teisę keisti poilsinę, pramoginę programą, bilietų kainas, tvarkaraščius ir maršrutus be 
išankstinio perspėjimo. Tallink siūlomos kainos ir nuolaidos gali keistis dėl sezono, valiutų kursų svyravimų. 
Kajučių skaičius gali būti ribotas. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Iškilusus klausimams, ar norėsite įsigyti kelionę, prašome susisiekti su mūsų kelionių konsultantais Rygoje: 
• El. paštas: booking@tallink.lv 
• Tel.: +371 67099700 
 
 

Galioja TIK su specialiu slaptažodžiu – MAMYČIŲ KLUBAS 
 
  


