TAVO KRUIZO PROGRAMA KELTE ROMANTIKA
Visos paminėtos valandos nurodytos pagal atitinkamos šalies laiką.

1 DIENA
• Keltas Romantika išvyksta iš Rygos keleivių uosto 17.30 val.
• Puikus poilsis ir laisvalaikis kelte kiekvienam.
• Mėgaukis gausiu patiekalų pasirinkimu restoranuose Grande Buffet, Grill House ir Russian
Cuisine bei pajausk ypatingą atmosferą su pasakiškais jūros vaizdais ir lyrine muzika salėje
Promenade Stage.
• Mažieji keliautojai kviečiami į žaidimų kambarį Lotos žemė, kuriame jų laukia kamuoliukų
baseinas, slydimo kalnelis, šokiai, varžybos ir kitos staigmenos.
• Šou salėje Starlight šok skambant gyvai muzikai, dalyvauk bendrame jubiliatų sveikinime,
išbandyk sėkmę oterijoje ir laimėk puikių prizų bei stebėk spalvingus vakaro šou pasirodymus.
Vakarą tęsk su karaoke dainų maratonu alinėje Pub su šokiais iki pat ryto aušros kartu su DJ
klube Space Disco.
• Mėgaukis saulėlydžio ir saulėtekio vaizdais pro savo kajutės langą.
2 DIENA
• Pradėk dieną su ypatingais pusryčiais restorane Grill House. Taip pat mėgaukis plačiu
pusryčių pasiūlymu švediško stalo restorane Grande Buffet arba lengvais pusryčiais greitojo
matinimo restorane Fast Lane.
• Keltas Romantika atvyksta į Stokholmo uostą 10.30 val.
• Žavinga diena Stokholme pagal Tavo pasirinkimą. Vyk į Tallink organizuotą miesto ekskursiją
kartu su gidu – susipažink su Švedijos sostine 2h išvykoje autobusu ir susipažink su
senamiesčiu. Arba eik pasivaikščioti ir pajausk Stokholmo šarmą. Apsipirk jaukiose suvenyrų
parduotuvėlėse ir prekybos centruose.
IDĖJOS TAVO DIENAI STOKHOLME ČIA
• Keltas Romantika išvyksta iš Stokholmo uosto 17.00 val.
• Po nuotykiais turtingos dienos atsipalaiduok kelto saunos centre, pasimėgauk SPA procedūromis
salone Hera ir neskubėdamas pavakarieniauk restoranuose. Pasinaudok galimybe ir išsirink
kelto parduotuvėje Supermarket ir Perfumery & Boutique originalius, kokybiškus produktus ir
travel exclusive naudingus pasiūlymus. Taip pat pasilepink užkandžiais ir desertais kavinėje
Promenade café.
• Vakaro poilsio ir laisvalaikio programa tęsiasi renginių salėje Starlight, klube Space Disco,
alinėje Pub ir bare Romantika Lounge. Šok skambant gyvai muzikai ir disko ritmams, klausykis
trubadūro lyrinių melodijų, iš širdies dainuok karaoke scenoje, dalyvauk didžiųjų prizų loterijoje
ir stebėk žavingus šou pasirodymus.
3 DIENA
• Iš ryto maloniai kviečiame papusryčiauti švediško stalo restorane Grande Buffet arba
ypatingais pusryčiais restorane Grill House. Sugerk ryto saulės spindulius ir gaivą atvirame
denyje, ir pasveikink Rygą, keltui įplaukiant į Dauguvą.
• Keltas Romantika atvyksta į Rygos keleivių uostą 11.00 val.
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