Tallink kruīzs Tev ar 65% atlaidi
Nepaspēji uz visiem Nike Riga Run treniņiem un nesakrāji pietiekoši daudz punktu Tallink ceļojuma dāvanu kartei?
Nebēdā, mums ir īpaši draudzīgs piedāvājums tieši Tev – Nike Riga Run dalībniekam. Ceļo un turpini skriet Stokholmā,
jo sportiskajam Tev piedāvājam atpūtu un izklaidi kruīza ceļojumā Rīga–Stokholma–Rīga ar 65% atlaidi!
Ceļojums 1–4 personām vienā B klases kajītē: 68.00 EUR.
Ceļojums 1–4 personām vienā A klases kajītē: 92.00 EUR.
Cenas piemērs: ja kajītē ceļo 4 personas, cena vienai personai B klases kajītē – 17.00 EUR, A klases kajītē – 23.00 EUR.
Ceļojuma cenā iekļauts:
• Kruīzs Rīga–Stokholma–Rīga izvēlētās klases kajītē ar kuģi M/S Isabelle.
• Ceļojuma nodeva.
• Aizraujoša atpūtas un izklaides programma uz kuģa. Aicinām Tevi vienu, ar draugiem vai ģimeni uz dejām dzīvās
mūzikas pavadībā vai disko zālē kopā ar DJ. Dziedi karaoke, relaksējies saunā, izdevīgi iepērcies kuģa veikalā, kā arī
nepalaid garām iespēju laimēt lieliskas balvas un Tallink ceļojumu dāvanu kartes. Izbaudi arī vakara šova izrādes.
Iepazīsti Zviedrijas galvaspilsētu kopā ar gidu vai arī baudi nesteidzīgu atpūtu Stokholmā. Tev un Tavējiem patiks!
Īpašās cenas noteikumi:
• Biļešu pārdošana: 23.09.–09.10.2015.
• Ceļošana: 23.09.–30.11.2015. ar atiešanu no Rīgas laikā no svētdienas līdz trešdienai.
• Veicot rezervāciju, nosauc paroli Nike Riga Run un savu dalībnieka numuru.
• Piedāvājums spēkā, ja vienā kajītē vismaz viens no ceļotājiem ir Nike Riga Run dalībnieks.
• Piedāvājums spēkā ceļojumiem B un A klases kajītēs.
• Piedāvājums spēkā kruīza ceļojumiem Rīga–Stokholma–Rīga ar atiešanu no Rīgas laikā no svētdienas līdz trešdienai.
• Piedāvājums neattiecas uz jau iepriekš veiktām rezervācijām.
• Maksa par ceļojumu jāveic vienlaicīgi ar biļešu rezervāciju.
• Ceļojuma atcelšanas gadījumā nauda netiek atmaksāta.
• Biļešu skaits ierobežots. Atsevišķas gultas vietas netiek pārdotas.
• Ceļojuma reģistrācijas laikā lūdzam uzrādīt Nike Riga Run dalībnieka numuru.
Vairāk par īpašo piedāvājumu uzzini: 67099700, booking@tallink.lv
Aicinām iegādāties Tallink ceļojumu ar Nike Riga Run -65% atlaidi arī Tallink ceļojumu birojos Rīgā: Pasažieru ostā,
Eksporta ielā 3a; t/c Origo, A tunelis, Stacijas laukumā 2; t/c Spice, C ieeja, Lielirbes ielā 29.
Internetā šo piedāvājumu iegādāties nav iespējams.

