STOKHOLMA

EKSKURSIJAS PROGRAMMA
EKSKURSIJA GIDA VADĪBĀ KRIEVU VALODĀ,
2 STUNDAS AR AUTOBUSU UN 1 STUNDA VECPILSĒTĀ
10:30 Kuģis pienāk Stokholmā, Värtahamnen ostā, Hamnpirsvägen 10. Lūdzam nokāpt
no kuģa laicīgi. Neaizmirstiet paņemt līdzi pasi vai ID karti, kuģa iekāpšanas karti un
Stokholmas ekskursijas biļeti.
10:45–11:00 Ostas ēkā ar eskalatoru nobrauciet stāvu zemāk un dodieties uz stāvlaukumu.
Ekskursijas autobusu varēsiet atpazīt pēc norādes logā: “Обзорная экскурсия по
Стокгольму Tallink/Silja Line”.
11:00 Ekskursijas sākums. Ekskursijas laikā redzēsiet vēstniecības rajonu, nozīmīgākos
Stokholmas kvartālus, pilsētas centru un vecpilsētu, kā arī citas skaistas un ievērojamas
vietas Zviedrijas galvaspilsētā. Būs arī iespēja pavērot brīnišķīgo pilsētas panorāmu, kas
paveras no Fjällgatan, un uzzināt daudz ko interesantu par karalisko Stokholmu un Zviedriju.
13:00 Pastaiga pa vecpilsētu. Stokholmas vecpilsētā Gamla Stan apskatīsiet pilsētas šaurāko
ieliņu Mårten Trotzigs un tādus vēstures pieminekļus kā Storkyrkan katedrāli, slaveno
statuju Svētais Juris ar pūķi, muižniecības namu, kā arī Stokholmas pili – lielāko pili Eiropā.
14:00 Ekskursijas noslēgums. Brīvais laiks Stokholmas iepazīšanai.
NE VĒLĀK KĀ PLKST. 16:30 Pasažieriem jāatgriežas uz kuģa.
17:00 Kuģis atiet no Stokholmas, Värtahamnen ostas uz Rīgu.
EKSKURSIJAS BIĻETES iespējams iegādāties pirms ceļojuma, kā arī ceļojuma laikā kuģa
Informācijas centrā. Ekskursijas cena 20.00 EUR, bērniem no 6 līdz 11 g. 11.00 EUR,
bērniem līdz 5 g. – bez maksas.
IDEJAS ATPŪTAI UN IZKLAIDEI STOKHOLMĀ. Stokholma ir bagāta ar interesantiem,
izklaidējošiem un neparastiem muzejiem un atpūtas vietām. Tūristu iecienītākās ir Vasa, ABBA,
Junibacken un Skansen. 14 dažādus muzejus Stokholmā var apmeklēt bez maksas.
Pasažieri ir personīgi atbildīgi par nokļūšanu atpakaļ ostā.
Visi minētie pulksteņa laiki uzrādīti pēc vietējā (Zviedrijas) laika. Latvijas laiks 1 stundu uz priekšu.
67099700, TALLINK.LV
Tallink rezervē tiesības veikt izmaiņas ekskursijas programmā. Cenām ir informatīvs raksturs, tās var mainīties atkarībā no piedāvājuma un sezonas,
valūtas svārstībām un cenu izmaiņām sabiedriskajā transportā. Tallink neuzņemas atbildību par partneru pakalpojumu kvalitāti, cenām un darba laikiem.

