Ziemassvētku kruīzs Vidusjūrā
Ar CostaSmeralda!
15 –23. decembris
Dienas Vieta
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Cena par kruīzu(1 pers.) no 630 eur (iekšējā kajīte) ~no 759 eur (ar logu)
no 869eur (ar balkonu)
P.S Cenas ir mainīgas.

Kruīza cenā iekļauts: Kruīza cenā nav iekļauts:
Ostas nodeva,
Dzīvošana izvēlētajā kajītes tipā,
Brokastis, pusdienas, vakariņas;
dzērieni kuģa restorānos, bāros.
Izklaides uz kuģa
Dienas avīze

Viesnīca Barselonā
AVIO un transfērs uz/no ostas;
maksa par apkalpošanu 10 eur no cilvēka dienā
SPA procedūras

IK “ Jēkabtūr”
Brīvības iela – 146 (2.st.), Jēkabpils
Tālr. + 371 29780111 e-mail jekabtur@inbox.lv, www.jekabtur.lv

P.S neliels ieskats ko varētu darīt ši ceļojuma laikā!
1.diena Laiks doties ceļā!
AVIO 13.25 – 16.10 Rīga – Barselona.
Autobuss uz centrālo laukumu Barselonā - Katalonijas laukumu. Iekārtošanās viesnīcā.
Vakara pastaiga Barselonā:LaRambla iela, Katalonijas laukums, promenāde.
Nakts 3* viesnīcā.

2.diena Iepazīšanās ar Costa jaunāko kuģi – Smeralda!!!
Brokastis. Brīvs rīts Barselonā. Ap pulkstens 11.30 varam doties uz ostu. Uz ostu var doties
lēnām pastaigājoties (~ 1,5km) vai ar autobusu (4 eur biļete). Ap plkstens 12.00 sākas
reģistrēšanās ostā. Nododam bagāžu un dodamies kārtot formalitātes kruīza ceļojumam.
Iekārtojamies numuriņos. Uz kuģa pusdienas, vakariņas, dažādas šova programmas.

3.diena Baleāru sala – Maljorka!
Palma de Maljorka8.00 – 18.00 Iespējams ar kruīza kuģa nodrošinātu autobusu apmeklēt
pilsētas centru, apskatīt pili, promenādi, iepirkšanās centrus, vai izbraukt ar HoponHopof
(tūristu) autobusu.

4.diena Atpūta Vidusjūrā!

Diena Vidusjūrā. Iespējams izbaudīt aktivitātes, ko piedāvā „CostaSmeralda” kuģis. Mesties
trakulīgās dejās, piedalīties viktorīnās, iepirkties veikalos vai izmēģināt laimi kazino.

5.diena Esi sveicināta Itālija!

Čivitavekia – 8.00 – 19.00. Kaut gan šī ir Romas ostas pilsēta, tomēr līdz pašai Romai
jāmēro 80 km garš ceļš. Iespējams pastaigāt un apskatīt Čvitavekiju, vai doties ar autobusu
vai vilcienu uz Romu. Romā:kolizejs, Trevi strūklaka, panteons, šaurās vecpilsētas ieliņas ar
romantiskām kafejnīciņām un dažādām piparbodītēm. Vakarpusē atgriešanās uz kuģa.
Vakariņas restorānā.

6.diena Ligūrijas reģiona pilsēta – LaSpezia
LaSpezia 8.30 – 20.30. Fantastiska, palmu ieskauta pilsētiņa pašā jūras krastā. Iespējams
apskatīt šo pilsētu pašiem pastaigājoties, vai var arī ņemt kādu no ekskursijām ko piedāvā
kruīza kompānija vai tūrisma informācijas birojā.

7.diena Kristofera Kolumba pilsēta - Savona
Savona 7.00 – 17.00. Pastaiga pilsēta, vai, var paņemt arī kādu ekskursiju no kruīza kuģa.

8.diena Senā arābu pilsēta – Marseļa!
Marseļa 8.00 – 17.00Marseļa - otra lielākā Francijas pilsēta aiz Parīzes, atrodas Vidusjūras
krastā pie Ronjas upes grīvas, šī ir arī lielākā un nozīmīgākā ostas pilsēta.
Notre–Dame de la Garde – ir bazilika kas būvēta bizantiešu –romāņu stilā, no šīs bazilikas
terases paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni, arī uz Ifas salu, kur ieslodzījuma gadus pavadīja
Aleksandra Dimā galvenais varonis – Grāfs Montekristo.Vecā osta – tagad zivju tirgus.
Pils parks, kurā ir gan zoodārzs, gan skaists parks ar strūklakām. Boreli parks.
Iespējams izbraukt ar tūristu autobusu apskatot nozīmīgākās pilsētas vietas (15 eur).

9.diena Paliec sveika – CostaSmeralda

Barselona 8.00 Pēc brokastīm, nesteidzīgi varam doties uz Barselona, apmeklēt vēl kādu
apskates objektu un ap pulkstens 14.30 ar autobusu dodamies uz Barselonas starptautisko
lidostu.
AVIO Barselona – Rīga 17.10 – 21.50

Cenas:

AVIO , transfērs un viesnīca ~450 eur
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