NAUJIEJI METAI JŪRMALOJE su apgyvendinimu 5*
viešbutyje Baltic Beach Hotel & Spa
Ryte išvykstame iš Lietuvos.
Ši diena skirta džiaugtis, mėgautis gyvenimu, mylėti save ir savo bendrakeleivius. Juk tai paskutinė šių metų diena –
Naujuosius pasitikime puikiai nusiteikę!
Trumpam užsukame į Latvijos sostinę Rygą pasigrožėti šventinėmis eglutėmis (jų čia daugybė, ir visos skirtingai
originaliai papuoštos), pasidžiaugti vis dar šurmuliuojančia Kalėdine muge. Saldus keptų migdolų aromatas, maloniai
šildantis glintveinas, tradiciniai latviški pipiriniai sausainiai piparkukas, rūkomų dešrelių dūmas – viskas sukuria puikią
šventės atmosferą. Medaus kubiliukai, primenantys šiltą vasaros saulę; saldžiai kvepiančios vaško žvakės,
tautodailinkų megztos raštuotos pirštinės, šalikai, kepurės, mediniai žaisliukai ir skuduriniai meškiukai, o elegancijos
mėgėjams – gintaro ir sidabro papuošalai... Vaikams bus smagu apžiūrėti avelių ir triušiukų gardus, sniego malūną,
pajodinėti poniais ar pasisupti Kalėdų Senelio (latv. Ziemassvetku vecitis) karuselėje, užsukti į Kalėdų Senelio paštą
arba jo namelį, kuriame kasdien verdama karšta sriuba. Mugės svečius maloniai nuteiks vakare skambančios
populiarios kalėdinės melodijos.

Atvykstame į Jūrmalą.

Pasivaikštome pagrindine kurorto gatve, pasisveikiname su rūsčia gaiva alsuojančia jūra.

Apsigyvename viešbutyje „Baltic Beach“***** įsikūrusiame ant jūros kranto, Jūrmalos centrinė gatvė Jomas vos už
200 metrų. Viešbučio svečiai gali naudotis belaidžiu internetu, pašildyto jūros vandens vidaus baseinu, sauna,ﬁtneso
centru, romėnų, himalajų bei kedrų medienos pirtimis (pirmąją kelionės dieną).
Visuose kambariuose yra palydovinius kanalus rodantys plokščiaekraniai televizoriai, seifai, o daugumoje – atskiri
balkonai arba terasos, iš kurių atsiveria Baltijos jūros, parko arba miesto vaizdai. Vonios kambariuose rasite vonias,
plaukų džiovintuvus ir nemokamus higienos reikmenis.
Pusryčiai – gausus švediškas stalas- patiekiami restorane „Perle“, pro kurio langus atsiveria Baltijos jūros panorama.
Poilsis. Vandens ir saunos malonumai.
Pageidaujančius Naujuosius metus sutikti Rygoje , nuveža autobusas, lydi grupės gidas. Naujuosius sutiksime
Lapkričio 11-osios krantinėje. Nuo 22:00 val. svečius linksmins Latvijos estrados žvaigždės: uždeganti šokių
muzika, smagi programa! Vidurnaktį dangų nušvies įspūdingi fejerverkai! Sutikę 2019 – uosius, iki soties pasilinksminę,
1:00 val. sėdame į autobusą ir vykstame į viešbutį. Į viešbutį grįžtame apie 1:30 val. Nakvynė viešbutyje.

Vėlyvi pusryčiai.
Apie 12:00 val. išvykstame Lietuvos link. Pakeliui užsukame į Ikškilę – seniausią Latvijos miestelį. Miestui pavadinimą
davė lyviai, keliavę per Dauguvos upę. 1185 m. Dauguvos krante buvo pastatyta pirmasis mūrinis pastatas Baltijoje –
Livonijos vyskupo bažnyčia. Vėliau, pastačius Rygos hidroelektrinę, Dauguvos vandens lygis buvo pakeltas ir bažnyčios
griuvėsiai liko naujai suformuotoje saloje, pavadintoje pirmojo Ikškilės vyskupo Šv. Meinardo vardu. Bažnyčios
griuvėsių, deja, neapžiūrėsime, nes į salą reikia keltis valtimi, tačiau išbandysime kitą latvišką pramogą –
apsilankysime Sulos *namuose. Beržų sula ir naminis vynas Latvijoje itin populiarūs, todėl jauna latvių vyndarių
šeima kviečia į savo rūsius degustuoti visko, ką galima pagaminti iš beržų sulos: limonado, sirupo, vyno ir net beržų
sulos šampano, pagaminto remiantis klasikinio prancūziško šampano gaminimo technologijomis. Apžiūrėsite vyninės
rūsį, skanausite, išgirsite įdomių pasakojimų... Čia pat lauktuvėms galėsite įsigyti beržų sulos vyno ar net paties
šeimininko išrastą ir patentuotą sulos leidimo aparatą. Vynas sužadina apetitą, tad vykstame į originalų latvišką
restoraną „Rožmalas“ *papietauti.

Restoranas „Rožmalas“. Pietūs.

I variantas

Salotos: burokėliai, cukinijos, sūris su kmynais, ruginės duonos skrebučiai, petražolių pesto.
Kiaulienos medialionai medaus ir alaus padaže su bulvių piure bei keptomis morkomis.
Rabarbarų putėsiai vanilės padaže.

II variantas

Vištienos sultinys su grikių kukuliais ir žolelėmis.
Tilapijos filė krienų ir grietinės padaže su garuose virtomis daržovėmis.
Morkų pyragas su kreminiu sūriu bei spanguolių padažu.

Papietavę vykstame namų link.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Kelionė autobusu.

Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.

Kelių ir stovėjimo aikštelių mokesčiai.

(*) Mokami objektai. Turistas moka pats už

1 nakvynė 5* žvaigždučių viešbutyje, 2-3viečuose kambariuose(priklauso keliese

visus arba pasirinktus mokamus objektus:
Degustacija Sulos namuose - 7 Eur asmeniui (
suaugusiems ir vaikams)

keliaujate).

Pietūs restorane „Rožmalas“ – 15 Eur

Pusryčiai – švediškas stalas.

(užsakoma iki gruodžio 15 d.).

Kelionės vadovo ir gido paslaugos.

Priemoka už vienvietį kambarį (PRIVALOMA

Kuro mokestis.

keliaujant vienam ar neatsiradus su kuo
apgyvendinti) – 50 Eur

Papildomas aprašymas
Išvykimas iš Vilniaus;
Išvykimas iš Kauno;
Išvykimas iš Panevėžio.
Išvykimo laikai gali keistis. Detali išvykimo informacija atsiunčiama 2-3 d. iki išvykimo el.paštu.

Svarbi informacija:
Vairuotojų darbo – poilsio režimą nustato ES reglamentas.
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali keistis.
Priemoka už vienvietį kambarį (PRIVALOMA keliaujant vienam ar neatsiradus su kuo
apgyvendinti) – 50 Eur
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.

SVARBI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS Į LATVIJĄ >>>

