TAVA KRUīZA PROGRAMMA UZ ISABELLE
1. DIENA
• Kuģis Isabelle atiet no Rīgas Pasažieru ostas plkst. 17:30.
• Lieliska atpūta un izklaide uz kuģa ikvienam.
• Baudi bagātīgu ēdienu klāstu restorānos Grande Buffet, The Dining Room un The Chef’s
Kitchen, kā arī izjūti īpašo atmosfēru ar pasakainiem jūras skatiem un lirisku mūziku atpūtas
bārā Sky Bar.
• Mazākie ceļotāji ir aicināti uz spēļu un rotaļu istabu, kur viņus sagaida bumbiņu baseins,
slidkalniņš, dejas, sacensības un citi pārsteigumi.
• Šova zālē Starlight dejo dzīvās mūzikas pavadībā, piedalies kopīgā jubilāru sveikšanā,
izmēģini veiksmi loterijā ar lieliskām balvām un skaties krāšņās vakara šova izrādes. Vakaru
turpini ar karaoke dziesmu maratonu Sky Bar un dejām līdz pat rītausmai kopā ar DJ klubā
Heaven.
• Vēro saulrietu un saullēktu no savas kajītes loga vai arī uz atklātā klāja.
2. DIENA
• Sāc dienu ar īpašām brokastīm à la carte restorānā The Dining Room, vērojot skaistās šēru
ainavas. Novērtē plašo brokastu piedāvājumu arī zviedru galda restorānā Grande Buffet vai
arī ieturi vieglas brokastis kafejnīcā Sea Side Café.
• Kuģis Isabelle pienāk Stokholmas ostā plkst. 10:30.
• Aizraujoša diena Stokholmā pēc Tavas izvēles. Dodies Tallink organizētā pilsētas ekskursijā
kopā ar gidu – iepazīsti Zviedrijas galvaspilsētu 2h braucienā ar autobusu un turpinājumā
atklāj vecpilsētu. Vai arī dodies pastaigā un izjūti Stokholmas šarmu. Iepērcies omulīgos
suvenīru veikaliņos un tirdzniecības centros.
IDEJAS TAVAI DIENAI STOKHOLMĀ ŠEIT ->
• Kuģis Isabelle atiet no Stokholmas ostas plkst. 17:00.
• Pēc piedzīvojumiem bagātas dienas relaksējies kuģa saunas centrā, baudi Spa procedūras
salonā Hera un ieturi nesteidzīgas vakariņas restorānos. Izmanto iespēju un izvēlies kuģa
veikalā Tallink Supermarket oriģinālos, kvalitatīvos produktus un travel exclusive izdevīgos
piedāvājumus. Palutini sevi arī ar uzkodām un desertiem kafejnīcā Tapas & Wine.
• Vakara atpūtas un izklaides programma turpinās šova zālē Starlight, klubā Heaven,
krodziņā Pub un atpūtas bārā Sky Bar. Klausies trubadūra liriskās melodijās, dejo dzīvās
mūzikas pavadībā un disko ritmos, dziedi no sirds uz karaokes skatuves, piedalies lielo balvu
loterijā un skaties aizraujošas šova izrādes – katrā no tām Tevi gaida kas jauns un
pārsteidzošs.
3. DIENA
• No rīta esi laipni aicināts uz brokastīm zviedru galda restorānā Grande Buffet vai īpašām
brokastīm à la carte restorānā The Dining Room. Tver rīta sauli un možumu uz atklātā klāja
un sveic Rīgu, kuģim ienākot Daugavā.
• Kuģis Isabelle pienāk Rīgas Pasažieru ostā plkst. 11:00.
ŠĪS BRĪVDIENAS PAR ĪPAŠU CENU TEV ->

