
   
 

       

  
  

  
 
Ceļojums: Kruīza ceļojums Rīga – Stokholma – Rīga  
Ceļojuma datums: 11.05. (atiet no Rīgas plkst. 17.30) – 13.05.2014. (pienāk Rīgā plkst. 11.00) 
Ceļojuma ilgums: 41,5 stundas 
Kuģis:  M/S Isabelle 

 

Cena spēkā TIKAI ar īpašo paroli – MĀMIŅU KLUBS 
............................................................................................................................................................................... 

 
1. Ceļojuma piedāvājums A un B klases kajītē ar kafijas galdu: 
• B4 klases kajīte – 34.25 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
• B2 klases kajīte – 62.50 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

 
• A4 klases kajīte – 44.25 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
• A2 klases kajīte – 82.50 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
 
 
Ceļojuma cenu piedāvājumā ietilpst:  
1. Kruīza ceļojums 41.5 stundu garumā Rīga – Stokholma – Rīga ar kuģi M/S Isabelle. 
2. Izvēlētās klases kajīte (informāciju par kajītēm skatīt zemāk). 
3. Kafijas galds, Māmiņu klub pasākuma laikā.  
4. Aizraujoša atpūtas un izklaides programma visas nakts garumā: aicinām uz dejām, dzīvās mūzikas 

pavadībā vai disko zālē kopā ar DJ, dziediet karaoke, piedalieties spēlēs un viktorīnās un nepalaidiet garām 
iespēju laimēt lieliskas balvas un Tallink ceļojumu dāvanu kartes. Noteikti izbaudiet grandiozo šova 
programmu.  

5. Ceļojuma nodeva. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
2. Ceļojuma piedāvājums ar vienām vakariņām, vienām brokastīm un kafijas galdu: 
• B4 klases kajīte, pieaugušais – 70.75 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

o B4 klases kajīte, bērns 12-17g. – 53.25 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
o B4 klases kajīte, bērns 6-11g. – 46.25 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

 
• B2 klases kajīte, pieaugušais – 96.00 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

o B2 klases kajīte, bērns 12-17g. – 78.50 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
o B2 klases kajīte, bērns 6-11g. – 71.50 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

 
• A4 klases kajīte, pieaugušais – 79.50 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

o A4 klases kajīte, bērns 12-17g. – 62.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
o A4 klases kajīte, bērns 6-11g. – 55.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

 
• A2 klases kajīte, pieaugušais – 113.50 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

o A2 klases kajīte, bērns 12-17g. – 96.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
o A2 klases kajīte, bērns 6-11g. – 89.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

...>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

3. Ceļojuma piedāvājums ar divām vakariņām, divām brokastīm, saunu un kafijas galdu: 
• B4 klases kajīte, pieaugušais – 104.25 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

o B4 klases kajīte, bērns 12-17g. – 71.25 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
o B4 klases kajīte, bērns 6-11g. – 59.25 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

 
• B2 klases kajīte, pieaugušais – 129.50 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

o B2 klases kajīte, bērns 12-17g. – 96.50 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
o B2 klases kajīte, bērns 6-11g. – 84.50 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

 
• A4 klases kajīte, pieaugušais – 113.00 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

o A4 klases kajīte, bērns 12-17g. – 80.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 
o A4 klases kajīte, bērns 6-11g. – 68.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 4 personas) 

 
• A2 klases kajīte, pieaugušais – 147.00 EUR /vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 

o A2 klases kajīte, bērns 12-17g. – 114.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
o A2 klases kajīte, bērns 6-11g. – 102.00 EUR / vienai personai (ja kajītē uzturas 2 personas) 
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Ceļojuma cenu piedāvājumā ietilpst:  
1. Kruīza ceļojums 41.5 stundu garumā Rīga – Stokholma – Rīga ar kuģi M/S Isabelle. 
2. Izvēlētās klases kajīte (informāciju par kajītēm skatīt zemāk). 
3. Vienas vakariņas un vienas brokastis zviedru galda restorānā Buffet Tallink, ja izvēlaties piedāvājumu Nr.2. 
4. Divas vakariņas, divas brokastis zviedru galda restorānā Buffet Tallink, saunas centra apmeklējums, 

bezalkoholisks kokteilis Neon, ja izvēlaties piedāvājumu Nr.3. 
5. Kafijas galds Māmiņu kluba pasākuma laikā. 
6. Aizraujoša atpūtas un izklaides programma visas nakts garumā: aicinām uz dejām, dzīvās mūzikas 

pavadībā vai disko zālē kopā ar DJ, dziediet karaoke, piedalieties spēlēs un viktorīnās un nepalaidiet garām 
iespēju laimēt lieliskas balvas un Tallink ceļojumu dāvanu kartes. Noteikti izbaudiet grandiozo šova 
programmu.  

7. Ceļojuma nodeva. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Kajītes: 
(*)A klases kajīte ar logu 1 - 4 personām. Kajītē 2 personām ir divas gultas. Kajītē 4 personām ir divas augšējās 
un divas apakšējās gultas. Kajītes ir ar skatu uz jūru, tajās ir drēbju skapis, tualete, duša un kondicionieris. 
(*)B klases kajīte bez loga 1 - 4 personām. Kajītē 2 personām ir divas gultas. Kajītē 4 personām ir divas augšējās 
un divas apakšējās gultas. Kajītē ir drēbju skapis, tualete, duša un kondicionieris. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Papildus piedāvājam: 
 
Ēdināšana:  
(*) Vakariņas  
-Zviedru galda restorānā Buffet Tallink – 29.00 EUR /vienai personai. 
 -Bērniem no 12-17g. – 15.50 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem no 6-11g. – 10.50 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem līdz 5g. – bez maksas. 

 
Vakariņas zviedru galda restorānā.  Plaša ēdienkarte visām gaumēm – dažādi dārzeņi, zivju un gaļas ēdieni, 
salātu bārs, Antipasti, deserti.  
 

(*) Brokastis  
-Zviedru galda restorānā Buffet Tallink – 10.50 EUR /vienai personai. 
 -Bērniem no 12-17g. – 6.50 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem no 6-11g. – 4.50 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem līdz 5g. – bez maksas. 
 
-Restorānā á la carte – 16.50 EUR /vienai personai. 
 -Bērniem no 12-17g. – 9.00 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem no 6-11g. – 7.00 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem līdz 5g. – bez maksas. 
 

 
Brokastis zviedru galda restorānā – sātīgas brokastis ikvienai gaumei. Siltas maizītes, omlete, desiņas, salāti, 
kukurūzas pārslas ar jogurtu un citus ēdienus varēsiet baudīt zviedru galda brokastīs. 
 
Sauna: 

(*) Saunas kupons - 4.10 EUR/h /vienai personai 
 -Bērniem no 6-17g. – 2.10 EUR / vienai personai. 
 -Bērniem līdz 5g. – bez maksas. 
 
Saunas centrā iekļauta somu pirts (dalās atsevišķi sievietēm un vīriešiem), un burbuļvanna. Saunas centrā 
pieejams arī saunas bārs, kur varat iegādāties atspirdzinošus dzērienus. 
 
 
Ekskursija Stokholmā:  
(*) Pilsētas apskates ekskursija, 2 stundas ar autobusu un 1 stunda Vecpilsētā, gida vadībā krievu valodā. 
Iepazīsiet slavenākās Zviedrijas galvaspilsētas vietas, kā arī redzēsiet krāšņo skatu, kas paveras no Fjällgatan 
skatu torņa. Ekskursija noslēdzas vecpilsētā pie karaļa pils Royal Palace. Cenas: 20.00 EUR/vienai personai no 
12 gadiem; 11.00 EUR/vienai personai no 6 līdz 11 gadiem; bez maksas bērniem līdz 5 gadiem. 

............................................................................................................................................................................ 
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AS Tallink rezervē tiesības veikt izmaiņas cenās bez iepriekšēja brīdinājuma. Tallink piedāvāto pakalpojumu 
cenas un atlaides var mainīties atkarībā no piedāvājuma un sezonas. Kajīšu un vietu skaits uz atsevišķiem 
piedāvājumiem var būt ierobežots.  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Jautājumu, pasūtījumu un informācijas gadījumā lūdzu sazinieties ar mūsu ceļojuma konsultantiem: 67099700 
Vai dodieties uz Tallink ceļojuma birojiem Rīgā: 
• t/c Origo, A tunelis, Stacijas laukumā 2 
• t/c Spice, C ieeja, Lielirbes ielā 29 
• Pasažieru ostā, Eksporta ielā 3a 
 
 

Cena spēkā TIKAI ar īpašo paroli – MĀMIŅU KLUBS 
 
 
  


