Senioru
kruīzs
18. aprīlī
Gaidīsim Jūs ciemos uz kuģa M/S Isabelle 18. aprīlī, lai kopīgi dotos ceļojumā un atklātu interesantas
vietas karaliskajā Zviedrijā. Jūras ceļojums un atpūta Zviedrijā – tā ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas
un radīt svētkus sev, ģimenei, draugiem, kaimiņiem un citiem līdzbraucējiem.
Pievienojieties Senioru pavasara kruīzā –
piedzīvojumā, kas radīs patīkamas atmiņas par ceļojumā lieliski pavadīto laiku.

Mēs parūpēsimies par atpūtu, izklaidi un īpašu muzikālu pārsteigumu – īstu ballīti uz kuģa iegriezīs grupa Roja.
Aicinām Jūs dejot un dziedāt līdzi mīlētām dziesmām “Kamenes deja”, “Mazliet no vēja”, “Ja būtu tu”, “Kapteinis
Jānis” un citām.
Kruīza ceļojums Rīga–Stokholma–Rīga, sākot no 35 € vienai personai.*
Piedāvājumā iekļauts:
1. Kruīza ceļojums 41.5 stundu garumā ar kuģi M/S Isabelle un diena Zviedrijā.
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 krāšņās vakara šova izrādes.
5. Ceļojuma nodeva.
* Cena spēkā, ja kajītē ir vismaz viens seniors vecumā no 60 gadiem.
Sasniedzot kaimiņzemes krastus, piedāvājam ekskursiju uz Zviedrijas senāko pilsētu Sigtunu kopā ar gidu!
Cena par ekskursiju 25 € vienai personai.
Jūs gaida skaists ceļojums uz pirmo Zviedrijas pilsētu, kuras pirmsākumi meklējami 10. gadsimtā. Tā ir klusa un
mājīga pilsētiņa, kas atrodas Melarena ezera krastā. Pilsētas ielu un māju plānojums tika izstrādāts tālajā
970. gadā, un tas ir aktuāls vēl šodien. Ekskursija ar gidu ilgst 5 stundas, un Jūs noteikti atklāsiet daudz ko
interesantu par Zviedriju. Autobuss Jūs atvedīs atpakaļ uz kuģi tieši laikā, lai dotos mājup no Stokholmas uz Rīgu.

Vairāk par Senioru kruīzu: 670 997 00, www.tallink.lv
Tiksimies ceļojumā – mēs Jūs gaidīsim!

