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Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės praėjo 
jau 13 metų. Per metus į svajonių 
šalis iš Lietuvos išlydime beveik 
100 000 keliautojų. Iš 22 drauge 
aplankytų krypčių net 214 kartų 
buvome Turkijoje – šalyje, kurios 
kurortai iš geidžiamiausiųjų 
sąrašo nesitraukia jau 12 metų. O 
kad Jūsų poilsiui nieko netrūktų, 
siūlome daugiau nei 5000 įvairaus 
lygio viešbučių, kurių sąrašas 
nuolat pildomas.

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS

Apie TEZ TOUR
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DURKITE PIRŠTU Į ŽEMĖLAPĮ, 
SUSIKRAUKITE LAGAMINĄ IR KELIAUJAM!

Drauge aplankysime faraonų 
paslaptis saugantį Egiptą ir 
antikinių mitų apraizgytą Graikiją, 
godžiai gersime saulę auksiniuose 
Bulgarijos paplūdimiuose, nardysime 
Viduržemio jūroje, džiaugsimės 
plačiais Fuerteventūros paplūdimiais, 
krykštaudami iš džiaugsmo 
leisimės žemyn Italijos ir Austrijos 
Alpių šlaitais ir mėtysimės sniegu, 
lepinsime skrandžius turkiškais 
saldumynais ir neapolietiška pica, 
jodinėsime asiliukais Kipre,  šoksime 
flamenką Ispanijoje,

grožėsimės uolingais krantais 
Tenerifėje, ieškosime
lauktuvių spalvingame  Tailando 
turguje, žavėsimės prabanga ir 
sieksime rekordų Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose…
Iš kelionių parsivešime tik gerą 
nuotaiką ir begalinį norą sugrįžti, 
o vieninteliai Jūsų rūpesčiai 
bus – kaip neperkaisti saulėje ir 
neparvirsti nuo slidžių, kur ieškoti 
lauktuvių ir ką pasikviesti drauge. 
Visa kita palikite mums.  Tai kaip – 
leidžiamės į nuotykį?

SVEIKI ATVYKĘ Į 
ITALIJĄ!

Grožėtis kvapą gniaužiančiais peizažais 
Sicilijoje, šokinėti per bangas ir pažinti 
povandeninį pasaulį Sardinijoje, smalsiai 
tyrinėti Riminio apylinkes, ragauti vietinių 
gardumynų ir mėgautis tikru itališku poilsiu 
Neapolyje – mūsų planas Jūsų atostogoms 
Italijoje.



Apie šalį

Italija
PiETų EURoPoS LoBiS

Apeninų gražuolė italija – žaviai chaotiška, 
įtraukianti ir labai įvairi. Dvidešimt šią šalį 
sudarančių regionų ir dar dvi salos tokios 
autentiškos, kad keliaudami po skirtingus 
italijos kampelius, kaskart pasijusite, tarsi 
nuvykę į kitą šalį.
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Italija

Sardinija

Sicilija

Šveicarija Austrija

Slovėnija

Kroatija
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Hercegovina

Tirėnų jūra
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Kaljaris

Rimini

Milanas
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Oficialiai:  Italijos Respublika. 
Gyventojų skaičius: 60,7 mln. 
Sostinė: Roma.
Svarbiausi miestai: Roma, Milanas, Venecija, 
Florencija, Neapolis, Palermas, Genuja. 
Kalba: italų. Tačiau vietos gyventojai kalba 
daugybe skirtingų dialektų: Sardinijos, 
Neapolio, Sicilijos, Ligūrijos, Pjemonto, 
Venecijos, Milano, Kalabrijos.
Valiuta: euras (EUR).
Laiko zona: GMT +1.
Geografija: Italija įsikūrusi Apeninų 
pusiasalyje, tarp penkių jūrų: Adrijos, Jonijos, 
Viduržemio, Tirėnų bei Ligūrijos. Šalis ribojasi 
su Prancūzija, Šveicarija, Monaku, Austrija 
ir Slovėnija, o savo teritorijoje saugo dvi 
nykštukines valstybes – San Mariną ir 
Vatikaną.

Apie Italiją
faktais

Čia gyvena kultūra
Atvykusių į italiją laukia nesuskaičiuojami muziejai, meno 
galerijos, UNESCo saugomi objektai ir per šimtmečius nepakitę 
viduramžių bei renesanso miestai. Šioje šalyje kūrė Leonardas da 
Vinčis, Mikelandželas ir Rafaelis, Vivaldis, Verdis, Pučinis ir Felinis 
ir užgimė daugybė architektūros stilių, vėliau paplitusių po visą 
pasaulį: už klasikinę romėnų architektūrą, renesanso, baroko ir 
neoklasicizmo stilius turėtume dėkoti būtent italams.

„Bel Paese“
Arba tiesiog – graži šalis. Taip italiją savo kūriniuose 
pakrikštijo Dantė ir Petrarka ir taip ji neoficialiai vadinama 
iki šiol. Labiausiai – dėl švelnaus klimato, turtingos kultūros 
ir pasakiškais reginiais apdovanojančios gamtos. italijos 
šiaurėje akį traukia sniegu boluojantys kalnų šlaitai, 
Apeninų pusiasalį vagojančių upių slėnius puošia derlingi 
laukai, o dvi didžiausios Viduržemio jūros salos stebina 
tebeveikiančių ugnikalnių karščiu bei laukiniais peizažais.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt4 5



Įdomu
Italija yra espreso – stiprios ir tonizuojančios 
kavos – gimtinė. Patys italai per dieną spėja išgerti 
nuo 3 iki 10 šios kavos puodelių.

Apie šalį
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Saulės poreikis
Jį tikrai lengvai patenkinsite italijos kurortuose, kuriuose vyrauja 
subtropinis Viduržemio jūros klimatas. Vasaros čia sausos ir 
karštos, rugpjūčio mėnesį saulė žemę įšildo iki 40 laipsnių karščio 
ir net žiemą oro temperatūra nenukrenta žemiau nulio. Beje, kad 
gyventojams ir svečiams užtektų saulės ir vitamino D, labiausiai 
rūpinasi Venecijos valdžia – čia veikiančios lauko kavinės privalo 
mokėti oficialų šešėlio mokestį už saulės šviesą užstojančius 
skėčius.

Saldžiai ir itališkai
Įvairiuose šalies regionuose telkiasi daugybė įvairaus lygio 
restoranų, jaukių kavinaičių ir stilingų barų, kviečiančių 
atrasti stulbinamai gardžią italų virtuvę, kuri ypač patiks 
keliautojams, negalintiems gyventi be saldumynų. 
Tradicinių skanėstų sąraše puikuojasi karamelės pudingas 
crème caramel, maskarponės sūrio desertai, kava kvepiantis 
tiramisas ir garsioji panakota. Argi ne smalsu užsisakyti jų 
visų italijos kurorto kavinukėje ir palyginti autentišką skonį 
su tuo, kurio esame ragavę savo šalyje?

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

         Itališkus pietus sudaro keturios dalys: 
užkandis (antipasto), pirmasis patiekalas (primo), 
pagrindinis patiekalas (secondo) ir desertas 
(dolce). Kadangi porcijos šioje šalyje gana didelės, 
norint, kad dar liktų vietos desertui, rekomenduoju 
užkandžius pasidalinti su draugu, o iš primo ir 
secondo patiekalų meniu užsisakyti tik kurį nors 
vieną.   

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt6 7



7 Sicilijos STEBUKLAI

Jokia paslaptis, kad visi be išimties aktyvūs Europos 
ugnikalniai telkiasi italijoje, tačiau faktas, kad net 
du iš jų alsuoja Sicilijos kaimynystėje, galbūt dar gali 
nustebinti. Šį ugnimi besispjaudantį duetą sudaro 
garsioji „salos karalienė“ Etna ir „Viduržemio jūros 
švyturiu“ pravardžiuojamas Strombolis – ugnikalnis, 
suformavęs to paties pavadinimo salą Eolų salyne, 
kurioje, nepabūgę karšto kaimyno, gyvena net keli 
šimtai nuolatinių gyventojų! 

Nors Sicilija, didžiausia iš italijos salų, pasaulyje garsėja kaip mafijos sostinė, joje rasite 
kur kas daugiau dėmesio vertų objektų: UNESCo saugomi paveldo stebuklai, žmogaus 
nepaliesta gamta ir laike sustingęs antikos palikimas – tik maža dalis to, kas Jūsų laukia. 

2

1 ŠVENTyKLų SLėNiS

Pietinėje Sicilijos pakrantėje išdidžiai stūkso įspūdingas 
senovės graikų palikimas. Daugybė žemai plytinčiame 
slėnyje puikiai išlikusių dorėninių šventyklų – priežastis, 
dėl kurios šiai vietovei suteiktas Šventyklų slėnio 
pavadinimas. UNESCo pasaulio paveldo sąraše dabar 
puikuojasi net aštuonios dievams statytos šventyklos: 
Heros, Heraklio, Dzeuso, Hefaisto, Demetros, dvynių 
Kastoro ir Polideuko, medicinos dievo Asklepijaus ir 
santarvės deivės Konkordijos. Pastaroji garsiausia iš 
visų – 39,44 m ilgio ir 16,91 m pločio šventykla yra viena 
mažiausiai laiko paveiktų šventyklų pasaulyje. 

Sicilijos
TOP 7

Tarp turistus traukiančių Sicilijos objektų yra vienas, kuris 
populiarumu gerokai lenkia kitus. Tai arkos formos urvas 
Latomia del Paradiso, arba „Dioniso ausis“, šiuo vardu 
pakrikštyta dėl įspūdingos akustikos. Legenda pasakoja, kad 
šiame tunelyje Sirakūzų tironas Dionisas kadaise laikė savo 
belaisvius, o aidinčios urvo sienos jam leido kuo aiškiausiai 
girdėti net labai tylius įkalintųjų šnabždesius. 

DIONISO AUSIS3

ALSUOjANTYS 
KAIMYNAI
Etna ir Strombolis

Cia ilsisi senove.

 spudinga akustika
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Visai netoli Palermo stovinti Monrealio katedra puošia 
miestą jau nuo Xii amžiaus, o jos sienos saugo Senojo 
ir Naujojo Testamento scenomis bei auksu išmargintas 
mozaikas – kruopščiai išdėliotų piešinių ciklas užima net 
10 000 kv. m plotą, bronzines duris, žavius arabiškus langus 
ir gotikines rozetes. Į ką pažiūrėti, bus ne tik katedros 
viduje: ypač įspūdinga šios šventovės apsidė – pastatyta iš 
marmuro ir tufo bei gausiai išpuošta arkomis.

6

Sicilijos 
TOP 7

5 MONREALIO KATEDRA
Didingas statinys

Keliaujant po kadaise žemės drebėjimo sugriautą Ragūzą, pro 
Jūsų akis tikrai nepraslys laukus, kiemus ir pakeles juosiantys 
„sausi mūrai“ (it. muri a secco) – neaukštos tvoros, sudėliotos 
tik iš vienas kitą slegiančių akmenų, be jokios rišamosios 
medžiagos. Vaizdas iš tiesų įspūdingas, tačiau, žinoma, ne 
vienintelis, dėl kurio verta vykti į šį kalvose įsikūrusį miestą. 
Įdomūs atradimai laukia Ragūza ibloje, arba senamiestyje. 
Čia išvysite dailų barokinių gatvelių peizažą, net 18 UNESCo 
paveldo objektų ir garsiąją katedrą Duomo di San Giorgio.

RAGŪZA4 Akmeniniu tvoru miestas

Sicilijos vakaruose, Trapani provincijoje, akį traukia 
neįprastai balti peizažai. Vietovė garsėja senomis jūros 
druskos gamybos tradicijomis, kurios ir padėjo sukurti 
šį tolumoje boluojantį miražą. Seklioje pakrantėje 
išsibarstę vėjo malūnai nuo seno pumpuoja druskingą 
jūros vandenį į specialiai iškastus baseinėlius, o 
išgaravęs vanduo juose palieka baltus druskos klodus. 
Verta užsukti ir į Trapani druskos muziejų – jame 
sužinosite įdomių dalykų apie senąjį druskos gavybos 
amatą ir galėsite apžiūrėti tam naudojamus įrankius.

7 DRUSKOS LAUKAI
Boluojantis pei a as

Kviečiame į vietą, kurioje jūra paskyrė pasimatymą laukinės 
gamtos grožiui. Zingaro nacionaliniame parke nepamatysite 
nei pakrantės kelių, nei automobilių ir neišgirsite jokio 
triukšmo, išskyrus vėjo šnabždesį ir bangų ošimą, o pakrančių 
gamta nukels Jus į kelių šimtmečių ar net tūkstantmečių 
istoriją, kai jūra spinduliavo smaragdo žalumu ir kobalto 
mėlyne, natūraliai augo alyvmedžiai ir ąžuolų giraitės, o 
keliaudamas pakrantės smėliu, galėjai sutikti smalsią lapę ar 
medžiojančią žuvėdrą.

LAUKiNiS GRoŽiS
 ingaro gamtos re ervatas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt8 9



10 faktų 10
Vaišės sostinėje
Svarbiausias Sicilijos miestas Palermas vadinamas Europos 
gatvės maisto sostine. Be kitų delikatesų, išėjus pasivaikščioti 
po miestą, čia galima gardžiuotis arancini – su mėsa patiekiamais 
ryžių kroketais, ir autentiška vietos pica sfincione, pagardinta 
pomidorų padažu, kačiokavalo sūriu ir ančiuviais.

Daugiakalbė sala
Be valstybinės italų ir tarp vietos gyventojų paplitusios 
siciliečių, dauguma salos gyventojų kalba dar keturiomis 
kalbomis: prancūziškai, vokiškai, arabiškai ir rumuniškai.

Maža ar didelė?
Sicilija – didžiausia italijos ir visos Viduržemio jūros sala, kurios 
pakrantės ilgis – net 1500 kilometrų. Tačiau, sumanę išnaršyti 
šią salą skersai ir išilgai, užtruksite nei daug, nei mažai: iš 
ryčiausio Sicilijos taško iki vakarų nuvažiuosite per tris su puse 
valandos, o kelionei nuo šiaurės link pietų prireiks kiek daugiau 
nei dviejų.

Čia gimė…
Sicilijos žemė užaugino ne vieną pasaulyje žinomą genijų. Čia 
gimė antikos matematikas bei filosofas Archimedas, garsus 
italų kompozitorius Vinčenzas Belinis ir Domenikas Dolce – 
vienas iš „Dolce & Gabbana“ mados namų įkūrėjų. 

Cosa Nostra
Pirma mintis, išgirdus Sicilijos pavadinimą, dažnam yra susijusi 
su šioje saloje gimusia mafija, arba Cosa Nostra (it. mūsų reikalas). 
Savo istorijos pradžioje Palermo mafija tarnavo kaip citrinmedžių 
ir apelsinmedžių apsauga, vėliau ėmė plėsti veiklą, o dabar 
gyvuoja kaip turistų vaizduotę audrinanti legenda.

1

2

3

4

5

įdomų faktų apie 
Siciliją
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Pasididžiavimo verta opera 
Visi žinome, kaip italai dievina operą. o jei apie šią meilę 
spręstume pagal turimų operos rūmų dydį, tuomet 
Sicilijos gyventojai būtų nepralenkiami. Didžiausias 
visos italijos operos teatras – 20 metų statytas Teatro 
Massimo – stovi būtent šioje saloje, sostinėje Palerme.

Sauganti tūkstančių metų praeitį, pagimdžiusi ne tik italų mafiją, bet ir ne 
vieną genijų, vaišinga, daugiakalbė, verta pasididžiavimo ir nuostabos... 
Susipažinkite – visomis savo įdomybėmis su Jumis dalinasi Sicilija!

Sicilijos vėliava
Sicilijos vėliavoje iki šiol vaizduojamas istorinės Trinakrijos 
simbolis – medūzos Gorgonės galva, aplink kurią sukasi trys 
sulenktos kojos, vadinamos triskelionu, ir trys kviečių stiebai. 
Anot mitų, Siciliją sukūrė trys nimfos: surinkusios iš pasaulio 
geriausius vaisius, akmenis ir žemes, viską numetė į jūrą ten, kur 
vėliau iškilo ši trikampio formos sala.

Nuo lavos liežuvių iki slidžių 
Nors Sicilijos ugnikalniai tebealsuoja karščiu, ant jų šlaitų 
yra ką veikti ir žiemos pramogų mėgėjams. Šiaurinėje 
Etnos dalyje slidininkų laukia net du kurortai – Rifugio 
Sapienza ir Piano Provenzano, o kelionė apsnigtu šlaitu 
žemyn žada smagių nuotykių laviruojant tarp sustingusios 
lavos tramplinų.

Palermo katakombos
Palermo mieste įsikūrusiame kapucinų vienuolyne tris 
šimtmečius buvo mumifikuojami vienuolių palaikai. Dabar 
ten – apie 8000 mumijų. o garsiausia iš jų – gražiausia 
pasaulio mumija ir „miegančiąja gražuole“ vadinamos 
mergaitės Rozalijos palaikai, nė kiek nepakitę net praėjus 
90 metų nuo balzamavimo.

Graikų palikimas
Graikų kultūros pėdsakai Sicilijoje tokie ryškūs, kad 
konkuruoja net su pačioje Graikijoje išlikusiais paminklais. 
Net praėjus keliems tūkstančiams metų, Didžiosios 
Graikijos didybe vis dar galima gėrėtis laiko beveik 
nepaliestame Šventyklų slėnyje Agrigento mieste.

6
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Ekskursijos

Vieną atostogų dieną nusiteikite atsikelti anksti – nebus kada miegoti, nes laukia daug įspūdžių žadanti 
visos dienos ekskursija į salos sostinę Palermą ir visai šalia jo stūksančią didingąją Monrealio katedrą.

Ir MonrEALIo KATEdrA
Palermas

Į salos sostinę
Palerme lauks dar daugiau įdomių reginių:
• Užsuksime į katedrą, kurioje saugomi šv. Rozalijos, Palermo 
globėjos, palaikai. Galėsite savo akimis įsitikinti, kaip harmoningai 
šios katedros architektūroje dera arabų-normanų, gotikos ir 
klasicizmo stiliai. 
•  Senamiestyje apžiūrėsime Verdžio aikštę su Teatro Massimo 
operos teatru (didžiausiu italijoje ir vienu didžiausių Europoje), 
sicilietiškojo baroko pavyzdžiu vadinamą Quattro Canti (Keturių 
kampų) aikštę ir Piazza Pretoria aikštę su garsiuoju „Gėdos 
fontanu“.
• Po ekskursijos miesto centre Jūsų lauks laisvas laikas 
savarankiškam pasivaikščiojimui ir pietums.

Antroje dienos pusėje
Leisimės į apžvalginę ekskursiją po miestą ir ilgiau sustosime 
Jūros aikštėje.

Didingas reginys
iš pradžių vyksime apžiūrėti Monrealio katedros – vieno 
iš lankomiausių Sicilijos turistinių objektų. Katedra garsėja 
auksinėmis Bizantijos laikų (Xii a.) mozaikomis, dengiančiomis 
beveik visas vidines pastato sienas, tiksliau – kone 10 000 
kv. m plotą. Taip pat aplankysime stulbinančio grožio kolonų 
supamą benediktinų vienuolyno kiemelį, o vėliau trauksime į už 
10 km esantį Palermą.
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Ekskursijos

Ir MonrEALIo KATEdrA
Palermas

Etnos ugnikalnio 
alsavimas

Išvykos planas
Kilsime iki 1987 m aukščio žymos ir stabtelėsime poilsio zonoje – 
čia pat galėsite užsukti į kavinę ir suvenyrų parduotuvę „Refugio 
Etna“. Norintys už papildomą mokestį galės pakilti iki pagrindinių 
Etnos kraterių (keltuvu ir džipais arba keturračiais) arba mėgautis 
laisvu laiku ir savarankiškais atradimais.

Etnos vaišės
Rekomenduojame paragauti vynų iš Carricante rūšies vynuogių, 
augančių tik Etnos regione – baltojo „Pietramarina Etna Bianco“, 
kuris vadinamas aristokratiškiausiu Sicilijos vynu, ir raudonojo „Etna 
Rosso“. o smaližiams patiks itin kvapnus medus, surenkamas iš 
Etnos papėdėje augančių apelsinmedžių, citrinmedžių ir migdolų, bei 
tamsus kaštonų medus su riešutais, cukatomis ir marcipanais.

Lipario žavesys

Laivui prisišvartavus prie Lipario krantų, turėsite daug laisvo 
laiko pažinčiai su šia sala. Rekomenduojame apžiūrėti barokinę 
Šv. Bartolomėjaus baziliką, citadelę ir Archeologijos muziejų, 
kuriame saugoma net 300 senovės graikų komedijų bei trage-
dijų kaukių kolekcija.

Legendinė Vulkano sala

Pasak legendos, Vulkano saloje gyveno ugnies dievas Hefaistas. 
o šiandien čia veikia vulkanologijos muziejus, puikiai atsklei-
džiantis pirmuosius šio mokslo žingsnius. Už papildomą mokestį 
Vulkano saloje pasiūlysime Jums pietus, apsilankymą terminių 
vandenų baseinuose, hidromasažą ar maudynes natūraliame 
baseine su terminiu purvu. Arba galėsite išsimaudyti jūroje ir 
pailsėti juodo it anglis smėlio paplūdimyje.

         Šiai ekskursijai būtina patogi avalynė (uždara, 
sportinė) ir galvos apdangalas. O planuojantiems 
keltis į 3000 m aukštį rekomenduoju pasiimti ir 
šiltesnių drabužių.   

Leisimės į kelionę po Eolų archipelagą, kurios 
metu išvysite gražiuosius baltus Lipario ir juodo 

smėlio Vulkano salos paplūdimius, o išsilaipinus į 
krantą, lauks dar daugiau puikių vaizdų.

Liparis ir 
Vulkanas

Mini kruizas į 
Eolų salas

Rytinės ekskursijos tikslas – aukščiausias 
tebeveikiantis Europos ugnikalnis, kurio aukštis 

dabar siekia 3329 m, tačiau vis dar kinta po 
kiekvieno išsiveržimo. 1250 kvadratinių kilometrų 

plotą užimanti Etna turi kelis šimtus šoninių 
kraterių, iš kurių vienas išsiveržia bent kartą per tris 

mėnesius.

Įdomu
Vulkano sala paskolino pavadinimą visiems ugnį 
spjaudantiems kalnams – būtent šioje vietoje 
mokslininkams pirmą kartą pavyko iš arti apžiūrėti 
veikiančio ugnikalnio kraterį.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt12 13



PULSUojAnTI ISTorIjA

Visada gyvas, pilnas energijos ir kartu autentiškos istorinės atmosferos, kuri tarsi tvyro ore – 
toks yra Katanijos regionas, į kurį kviečiame keliauti ir kultūros mylėtojus, ir saulės pasiilgusius 

svajoklius, ir nieko nebijančius ekstremalus.

Kurortas

Katanija
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Mazzaro Sea Palace (Taormina Mare) 5*

Solemar Hotel (Sant’ Alessio Siculo) 3*

La Ferula Casavacanze  (Sant’ Alessio Siculo) Apts

Atlantis Bay (Taormina Mare 5*

San Pietro (Letojanni) 3*

Caparena 4*

Andromaco Palace Hotel (Taormina) 3*

Albatros (Letojanni) 3*

Sant’ Alphio Garden Hotel & SPA (Giardini Naxos) 4*

Baia Degli Dei (Giardini Naxos) 3*
Hilton Giardini Naxos 4* Super

Hellenia Yachting (Giardini Naxos) 4*

Katanija

Jonijos jūra

Mesina

Sirakūzai

       Vaikštinėdami po Kataniją, nepraeikite pro šalia katedros 
šurmuliuojančią turgavietę La Pescheria – darbo dienomis čia 
galėsite įsigyti šviežios žuvies ir jūrų gėrybių.

Trys kurortai 
viename
Rytinėje salos dalyje plytinčiam 
Katanijos regionui priklauso net 
trys kurortai: 
• Taormina – senovinis 
miestukas su jaukiu senamiesčiu 
kalno viršūnėje, į kurį galima 
pakilti funikulieriumi. Net 
neturėdama nuosavo paplūdimio, 
Taormina pelnytai vadinama  
vienu gražiausių ir populiariausių 
Sicilijos kurortų.
• Letojanis – čia Jūsų laukia 
įspūdingų palmių apsupta aikštė 
Piazza Durante ir romantiški 
pasivaikščiojimai palei siaurą 
paplūdimį vingiuojančia 
promenada. 
• Džardini-Naksos – jaukus 
miestukas, kur balto 
smėlio juostas supa vešlūs 
apelsinmedžiai ir skaidri jūra, o 
vietos paplūdimiai tituluojami 
gražiausiais visoje saloje.

Barokinis senamiestis
Į UNESCo pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Katanijos 
senamiestis didžiuojasi lankytojų mėgstamais objektais. Čia 
Jūsų laukia:
• Dramblio fontanas – įspūdingas paminklas pačiame 
miesto centre. Juodos lavos dramblys ant nugaros laiko 
senovės Egipto hieroglifais išmargintą obeliską ir stovi čia 
nuo 1500-ųjų.
• Castello Ursino – aukštų sienų ir galingų kolonų tvirtovė, 
Frederiko ii įsakymu pastatyta dar Xii amžiuje. Dabar joje 
veikia meno galerija ir istorijos muziejus.
• Miesto katedra – skirta Katanijos miesto globėjai šv. 
Agotai, ne kartą sugriauta žemės drebėjimų ir vėl atstatyta 
šventovė – puikus baroko architektūros pavyzdys.
• Belinio palikimas – Katanijoje rasite net kelis objektus, 
pavadintus garsaus italų kompozitoriaus vardu: Villa 
Bellini – didžiulį egzotinių augalų parką, Museo Belliniano – 
buvusiame kompozitoriaus name įrengtą muziejų, ir Teatro 
Bellini – puikia akustika garsėjantį operos teatrą.

Neramus kaimynas
Etnos ugnikalnis ne kartą grasino Katanijos 
gyventojams – Viii a. pr. Kr. pastatytas miestas kentėjo 
nuo žemės drebėjimų ir ugnikalnio išsiveržimų, buvo 
užlietas lavos ir įkalintas po pelenais, tačiau kaskart 
sugebėdavo pakilti naujam gyvenimui.
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Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt14 15



5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parkas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 64 km iki Katanijos oro uosto, 272 km iki 
Palermo oro uosto, Baia delle Sirene įlankoje, 150 m iki lynų kelio, 
kuris jungia pakrantę su istoriniu Taorminos miesto centru, 3 km iki 
Taorminos geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: priklauso PLATiNUM HoTELS & RESoRTS tinklui. 
Viešbučio pastatą sudaro kelios pakopos, besileidžiančios link 
jūros (pagrindinis įėjimas nuliniame aukšte, numeriai minusiniuose 
aukštuose). iš jūros pusės viešbutis panašus į tipinį žvejų kaimelį. 
Visi numeriai su balkonais arba terasomis bei vaizdu į jūrą. 
Viešbutyje yra 83 numeriai: 63 Standard tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 12 Junior Suite tipo numerių 
(vienas kambarys: svetainės zona ir miegamasis be durų, maks. 
2+1 asm., 35 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (du kambariai: svetainė ir 
miegamasis, su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 4 Superior 
Suite tipo numeriai (du kambariai: svetainė ir miegamasis, su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 35–42 kv. m), 1 Suite Deluxe tipo numeris (du 
kambariai: svetainė ir miegamasis, su vaizdu į jūrą, terasoje nedidelis 
baseinas su hidromasažo funkcija, maks. 2+2 asm., 48 kv. m), 1 
Presidential Suite tipo numeris (trys kambariai: prieškambaris su baro 
stalu, valgomasis, svetainė, miegamasis su apvalia lova, 2 vonios 
kambariai, akvariumas su tropinėmis žuvimis, panoraminė terasa su 
mini baseinu ir hidromasažo funkcija, maks. 2+2 asm., 200 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra platforma, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.atlantisbay.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

5ATLANTIS BAY (TAORMINA MARE) Pusryčiai,
vakarienė
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Ka
ta

ni
ja

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (150 
asm.)

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (su jūros 
vandeniu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 64 km iki Katanijos oro uosto, apie 
272 km iki Palermo oro uosto, Madzaro įlankoje, apie 150 m iki 
funikulieriaus, kuris jungia pakrantę su Taorminos kurorto istoriniu 
centru, apie 3 km iki Taorminos geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: apsuptas tropinio parko, kuris terasomis išsidėstęs 
kalno papėdėje. Priklauso PLATiNUM HoTELS & RESoRTS 
viešbučių grupei (kartu su šalia esančiu ATLANTiS BAy 5* 
viešbučiu). Penkių aukštų viešbučio pastatas terasomis leidžiasi 
žemyn link jūros. Visi numeriai su balkonais arba terasomis. yra 
numerių, pritaikytų judėjimo negalią turintiems žmonėms, taip 
pat sujungtų Standart Sea View tipo numerių. Viešbutyje yra 
88 numeriai: 11 Standard DUS tipo numerių  (maks. 1 asm.), 10 
Standard No Sea View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 
46 Standard tipo numeriai  (maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 7 Junior 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28–35 kv. m), 5 Suite No 
Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30–45 kv. m), 2 Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30–45 kv. m), 6 Suite Pool tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 45 kv. m), 1 Suite Deluxe tipo numeris 
(maks. 2+2 asm., 50–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.mazzaroseapalace.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ auklė*

MAZZARO SEA PALACE 
(TAORMINA MARE) 5          Pusryčiai,

vakarienė
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VIEŠBUČIO VIETA: ant Jonijos jūros kranto, Sicilijos salos rytinėje 
pakrantėje, netoli Džardini-Naksos kurorto centro, apie 5 km iki 
Taorminos kurorto, apie 59 km iki Katanijos oro uosto, 100 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 296 numeriai: Guest Room tipo numeriai (maks. 4 
asm., 34 kv. m), Guest Room Plus (Executive) tipo numeriai (maks. 
4 asm., 34 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. 
m), Deluxe Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 32 kv. m), Exclusive 
Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 32 kv. m), Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 56 kv. m), Duplex Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 
46 kv. m), Presidential Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 46 kv. m). 
yra numeris, pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, pontoninis ir smėlio / žvyro (jei leidžia 
oro sąlygos, atviras nuo gegužės vidurio), stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ  
www.giardininaxos.hilton.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai („Panarea“ – su 
vaizdu į jūrą, rinktiniai vietinės 
ir tarptautinės virtuvės 
patiekalai, specialus meniu 
vegetarams, nuo 07:00 iki 
10:00)

 ♦ atviras baseinas (nuo 
balandžio iki spalio, 
priklausomai nuo oro sąlygų)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ gyva muzika (bare, aukštojo 
sezono metu)

 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (apstatytas)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

HILTON GIARDINI 
NAXOS

4  Super Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė Super
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SANT’ ALPHIO GARDEN 
HOTEL & SPA (GIARDINI NAXOS)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (SPA centre)
 ♦ konferencijų salė (nuo 10 iki 220 asm.)
 ♦ 2 barai (baras prie baseino nuo gegužės 
iki spalio)

 ♦ belaidis internetas (prie baseino – 5 Eur 
dienai arba 3 Eur valandai)

 ♦ restoranas (pusryčiai – švediškas 
stalas, vakarienė – su aptarnavimu prie 
staliuko ir galimybe pasirinkti iš kelių 
patiekalų (gėrimai į apgyvendinimo 
kainą neįskaičiuoti), kiekvieną 
penktadienį nuo balandžio iki spalio 
viešbutis organizuoja sicilietišką vakarą)

 ♦ internetas 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: už valandos kelio nuo Katanijos 
oro uosto, pusiaukelėje tarp Mesinos ir Katanijos, 
Džardini-Naksos centre, vos keli žingsniai iki jūros.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 156 numeriai: 139 
standartiniai numeriai (be arba su vaizdu į jūrą, 
10 numerių pirmame aukšte, kur vaizdą užstoja 
medžiai), 4 Junior Suite tipo numeriai (erdvūs 
numeriai, svetainės zona su sulankstoma lova), 3 
Suite tipo numeriai (erdvūs numeriai, miegamasis 
ir svetainės zona su sulankstoma lova). yra 2 
tarpusavyje sujungti numeriai (pagal atskirą 
užklausą).
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.santalphiohotel.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ radijas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius (nuo 06 15 
iki 09 15)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt18 19



Ka
ta

ni
ja

VIEŠBUČIO VIETA: ant jūros kranto, Sicilijos rytinėje pakrantėje, 
netoli iki Džardini-Naksos kurorto centro, kur yra parduotuvės, 
restoranai, barai, apie 5 km iki Taorminos, apie 59 km iki Katanijos 
oro uosto, apie 150 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: viešbučio pastatas – elegantiška, nedideliame 
sode ant jūros kranto įsikūrusi vila. Pastatytas 1971 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas. Viešbutyje yra 112 numerių (yra numeris, 
pritaikytas žmonėms su negalia): DBL Standard tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 25 kv. m), DBL Superior tipo numeriai (balkonas, 
maks. 4 asm., 30–33 kv. m), DBL Deluxe tipo numeriai (balkonas 
su vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 35 kv. m), Suite tipo numeriai (dviejų 
kambarių apartamentai, terasa su vaizdu į jūrą tik pagal atskirą 
užklausą, maks. 3 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotel-hellenia.it

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ šildymas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą* 

HELLENIA YACHTING 
(GIARDINI NAXOS)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 barai (baras fojė 
bei „Piano“ baras prie 
baseino, įrengta, kaip 
antikinė pavėsinė)

 ♦ nedidelis sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ baseinas (su gėlu 
vandeniu, jei oro sąlygos 
leidžia, atviras nuo 
balandžio iki spalio)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė (jei yra laisvų 
vietų)

 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa-soliariumas (prie 
baseino, su skėčiais 
nuo saulės, krėslais bei 
gultais)

 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ gyva muzika (vasaros 
vakarais bare, 6 dienas per 
savaitę)

 ♦ teniso kortas* (sintetinė 
danga, netoli viešbučio)

* Už papildomą mokestį.

4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.20 21
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4 Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ sodas
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Taormina Mare rajone, apie 4 km iki 
Taorminos centro, apie 20 m iki paplūdimio, apie 60 km iki 
Katanijos oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 88 numeriai: Junior Suite 
tipo numeriai (20 kv. m, maks. 3 asm., vaizdas į jūrą), DBL 
Classic tipo numeriai (18 kv. m, maks. 3 asm., vaizdas į sodą), 
DBL Superior tipo numeriai (18 kv. m, maks. 3 asm., vaizdas į 
jūrą). Kitų kategorijų numerių aprašymai ir kainos pateikiami 
svečiams pageidaujant. yra numerių nerūkantiems ir numerių, 
pritaikytų asmenims su fizine negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelcaparena.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

CAPARENA HOTEL&WELLNESS
CLUB (TAORMINA)

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt20 21
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas

3

VIEŠBUČIO VIETA: Džardini-Naksos, apie 5 km iki Taorminos 
miesto centro, ant jūros kranto, apie 60 km iki Katanijos oro 
uosto, apie 300 m iki visuomeninio transporto autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 47 numeriai: DBL tipo numeriai (maks. 3 asm.), SGL 
tipo numeriai (maks. 1 asm.), DBL Low Cost tipo numeriai (maks. 
2 asm.). Kitų kategorijų numerių aprašymai ir kainos pateikiami 
svečiams pageidaujant. yra numerių, pritaikytų asmenims su 
fizine negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelbaiadeglidei.it

BAIA DEGLI DEI 
(GIARDINI NAXOS) Pusryčiai,

vakarienė

* Už papildomą mokestį.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.22 23



3

Ka
ta

ni
ja

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

SOLEMAR HOTEL 
(SANT’ALESSIO SICULO)

VIEŠBUČIO VIETA: Sant ‘ Alessio di Siculo miesto 
promenadoje, šalia paplūdimio. Apie 50 metrų iki autobuso, 
vežančio į Taorminą, stotelės, apie 200 m iki geležinkelio 
stoties. Netoli parduotuvės, barai ir restoranai.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas. Viešbutyje yra 28 numeriai: DBL tipo 
numeriai (maks. 2–3 arba 2+2 asm., 15 kv. m), DBL Front 
Sea View tipo numeriai (maks. 2–3 arba 2+2 asm., 15 kv. m).
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelsolemar.net

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
2 dienas

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ bidė
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt22 23
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ seifas

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje Taorminos miesto vietoje, apie 800 m 
iki istorinio centro Porta Massina, netoli žymiosios promenados 
su daugybe restoranų, parduotuvių ir amfiteatro, apie 1 km iki 
geležinkelio stoties. Taip pat netoli Taormina Mare (Mazzaro) lynų 
kelio. Apie 800 m iki autobusų stoties, iš kur galima nuvykti iki 
paplūdimių ar kitų vietų. Artimiausias paplūdimys už 3 km, Mazzeo 
vietovėje. iki paplūdimio (už papildomą mokestį) veža viešbučio 
transportas pagal numatytą grafiką.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, kasmet atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 24 
numeriai: DBL Standard tipo numeriai (16–18 kv. m, maks. 2–3 
asm.), DBL Front Sea View tipo numeriai (16–18 kv. m, maks. 2–3 
asm., vaizdas į jūrą), DBL Economy tipo numeriai (16–18 kv. m, 
maks. 2–3 asm., be lango, bet yra balkonas arba terasa į vidinį 
kiemą), Family Room tipo numeriai (30 kv. m, maks. 4 asm., 2 
miegamieji (1 su dviviete lova ir 1 su dviem vienvietėmis lovomis), 
1 vonios kambarys). Galimas apgyvendinimas su gyvūnais 
(nemokamai).
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelandromaco.it/

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ radijas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

ANDROMACO PALACE HOTEL 
(TAORMINA) 3 Pusryčiai

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo 
kambarys

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa
 ♦ liftas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Katanijos oro uosto (290 km iki 
Palermo oro uosto), privilegijuotoje pajūrio zonoje, 400 m iki 
Letojani kurorto centro, 5 km iki Taorminos. 500 m iki Letojani 
geležinkelio stoties, 100 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro šalia jūros esanti 5-ių aukštų 
balta vila su vidiniu kiemeliu. Viloje yra 77 numeriai (kai 
kuriuose numeriuose galima pastatyti ketvirtą lovą): 
standartiniai numeriai (dauguma numerių su balkonu, nėra 
vaizdo į jūrą, maks. 2+1 asm.), standartiniai Sea View tipo 
numeriai (balkonas, su tiesioginius vaizdu į jūrą, maks. 2+1 
asm.), vienviečiai numeriai (be balkono, neturi išskirtinio 
vaizdo pro langus, maks. 1 asm.).
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotel-albatros.it
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius (veikia nuo 
birželio iki rugsėjo)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiška kėdutė pagal 
atskirą užklausą

ALBATROS (LETOJANNI) 3 Pusryčiai,
vakarienė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt24 25
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SAN PIETRO (LETOJANNI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ 2 liftai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: ant jūros kranto, Letojani kurorto 
pakrantėje, 65 km iki Katanijos oro uosto, 10 minučių 
automobiliu iki Taorminos miesto centro. 
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 94 numeriai: standartiniai 
numeriai (balkonas, dalinis vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm.), 
standartiniai Single tipo numeriai (be balkono, dalinis 
vaizdas į jūrą, maks. 1 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (per kelią nuo viešbučio), 
stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai (nuo 05 19 
iki 10 15).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.sanpietro-hotel.it

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius (veikia nuo 
06 01 iki 09 15)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane pagal atskirą 
užklausą

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Pusryčiai,
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs ramioje vietoje Sant’ Alessio di 
Siculo miesto centre. Netoliese yra kelios nedidelės parduotuvės, 
restoranai. Apie 1 km iki didelio prekybos centro, apie 50 m iki 
paplūdimio. Apie 30 m iki autobusų stotelės, iš kur galima nuvykti 
į Taorminos miestą (apie 25 min. kelio), apie 150 m iki geležinkelio 
stoties, apie 81 km iki oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 3 apartamentai: Bilo 2–4 Pax tipo 
apartamentai (47–58 kv. m, maks. 2–4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.casavacanzelaferula.com

Numeriuose:
 ♦ virtuvė
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

 ♦ balkonas
 ♦ skalbimo mašina
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ LCD televizorius

Ka
ta

ni
ja

LA FERULA CASAVACANZE 
(SANT’ALESSIO SICULO)

 Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Be 
maitinimoApts

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt26 27



ČEFalu
išpuosElėtas grožis

Kurortas

Vienas gražiausių Sicilijos pakrantės miestukų – Čefalu – įsikūręs vos už valandos kelio į rytus nuo 
Palermo. Šarmingas kurortas užburia ore tvyrančia ramybe ir kiek akys užmato besitęsiančiais 

paplūdimiais.
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Baia Del Capitano (Cefalu) 4*

Sporting Club (Cefalu) 3*

Baia Del Capitano (Cefalu) 4*

Cefalu’ Sea Palace 4*

Costa Verde Hotel Club (Cefalu) 4*

Čefalu

Tirėnų jūra

Mesina

Čefalu šiandien
Prabanga alsuojantis turistų traukos centras, daugiausia 
lankytojų sulaukiantis Katedros aikštėje bei centrinėje Korso 
Rodžero gatvėje, kur nuolat šurmuliuoja spalvinga minia. 
Keliautojus į šiandieninį Čefalu traukia ne tik išpuoselėtos 
miesto gatvės, bet ir puikūs smėlio paplūdimiai, leidžiantys 
vienu metu grožėtis iš lėto banguojančia jūra ir čia pat esančio 
senamiesčio panorama.

Ką pamatyti?
• Spiaggia di Cefalù – žavingas pusmėnulio formos paplūdimys, 
garsiausias kurorte.
• La Rocca – virš miesto pakibusi uola, kadaise laikiusi čia 
stovėjusią arabų tvirtovę, o vėliau – normanų pilį Il Castello, kurios 
liekanas galima apžiūrėti ir šiandien.
• Tempio di Diana – deivės Dianos šventykla, mieste iškilusi 
iV a. pr. Kr., dabar ypač patiks romantikams.
• Katedra – arabų ir normanų architektūros šedevras, kurio 
viduje laukia nuostabios senovinės mozaikos ir 16 kolonų, kaip 
manoma, paimtų iš senosios Dianos šventyklos.
• Lavatoio – XVi amžiaus baseinų kompleksas, pastatytas 
šalia kadaise čia tekėjusio šaltinio, o kad jį pasiektumėte, teks 
nusileisti vingiuotais akmeniniais laiptais.

Metas pramogoms!
Atostogos Čefalu kurorte žada daugybę aktyvaus laisvalaikio 
praleidimo būdų. Leiskitės į ekskursiją keturračiais, pėsčiomis 
apeikite gražiausius gamtovaizdžius, keliaukite pasikinkę žirgą 
arba dviratį, nardykite sekliose pakrantėse arba su visa šeima 
nuvykite į vandens pramogų parką „Acqua Verde“ – čia Jūsų 
laukia dirbtinių bangų baseinėlis, erdvus pagrindinis baseinas, 
vandens kalneliai, baras ir specialiai vaikams įrengta linksmybių 
zona.

Če
fa

lu

       Čefalu kurortas yra visai šalia 
temperamentingosios salos sostinės – 
Palermo. Tad labai patogu neskubant 
susipažinti su visomis sostinės grožybėmis 
bei įžymybėmis. Dėmesio ypač vertas 
Palermo senamiestis – antras pagal plotą 
Italijoje, kurį lenkia tik Genuja!

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt28 29
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BAIA DEL CAPITANO (CEFALU) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ sodas
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: netoli istorinio Čefalu miesto centro, šalia 
Mazzaforno krantinės, apie 400 m iki paplūdimio, apie 94 km iki 
Palermo oro uosto, apie 174 km iki Katanijos oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 38 numeriai: DBL Classic tipo 
numeriai (16–19 kv. m., maks. 4 asm.), DBL Superior tipo 
numeriai (23–27 kv. m., maks. 3 asm.), DBL Sea View 
tipo numeriai (23–27 kv. m., maks. 3 asm.). yra numerių 
nerūkantiems ir numerių, pritaikytų asmenims su fizine 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, iki paplūdimio veža autobusas, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.baiadelcapitano.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.30 31
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4 Viskas
įskaičiuota

COSTA VERDE HOTEL CLUB 
(CEFALU)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ katamaranas 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SPA paslaugos* (Sebastiano 
Kneipo takelis)

 ♦ vandens pramogų parkas*
 ♦ kanoja 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Čefalu miesto centro, 
aplink barai, restoranai ir parduotuvės. Autobusų stotelė 
šalia viešbučio. Apie 2 km iki viešbučio paplūdimio 
(nemokamas pervežimas iki / iš paplūdimio).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas. Viešbutyje yra 385 numeriai: DBL tipo 
numeriai (dviejų aukštų lova, maks. 2–4 asm., 18 kv. m), 
DBL Sea View tipo numeriai (dviejų aukštų lova, su vaizdu į 
jūrą, maks. 2–4 asm., 18 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.costa-verde.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 
kas 2 dienas

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių 
keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt30 31
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ mini amfiteatras (vakariniams 
pasirodymams)

 ♦ konferencijų salė (iki 280 asm.)
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ 3 liftai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis yra netoli istorinio Čefalu 
miesto centro.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 83 numeriai. Visi numeriai labai 
erdvūs, įrengti pagal individualius projektus, naudotos 
kokybiškos medžiagos. Viešbutyje yra Club Room tipo 
numeriai (30 kv. m, skoningai įrengti, yra viskas, ko reikia 
komfortabiliam poilsiui, langai į sodo pusę), Superior Room 
tipo numeriai (30 kv. m, tylūs, jaukūs ir labai šviesūs 
numeriai su erdviu balkonu ir su vaizdu į jūrą), Junior Suite 
tipo numeriai (42 kv. m, 4 kv. m vonios kambarys, nedidelis 
koridorius, svetainė ir miegamasis), Grande Suite tipo 
numeriai (54 kv. m, 9 kv. m vonios kambarys, viename 
vonios kambaryje yra sūkurinė vonia, dušas, dvi kriauklės, 
numeryje yra nedidelis koridorius, svetainė ir miegamasis).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.cefaluseapalace.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
(reguliuojamas)

 ♦ Wi-Fi

CEFALU’ SEA PALACE 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.32 33
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ diskoteka
 ♦ baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ gimnastika 
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ buriavimas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje Sicilijos salos pakrantėje, apie 5 km 
iki Čefalu miesto, apie 65 km iki Palermo, apie 300 m iki smėlio 
paplūdimio su vaizdu į Čefalu miestelį. Autobusų stotelė šalia 
viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro devyni 2-jų aukštų pastatai. 
Pastatai tarpusavyje nesujungti, išsidėstę didelėje teritorijoje, 
apsupti pušų, alyvmedžių ir kitos Viduržemio jūros regiono 
augmenijos. Viešbutyje yra 174 numeriai: DBL Standard tipo 
numeriai (maks. 2–4 asm., 15–25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aeroviaggi.it

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ televizorius

SPORTING CLUB (CEFALU) 3 Viskas
įskaičiuota

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai (nuo 4 iki 11 
metų ir nuo 12 iki 16 metų, 
dirba nuo 9:00 iki 19:00)

 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt32 33



MESInA
spalvingas pakrantės rEgionas

Kurortas

Oasi Azzurra (Messina) 3*

Mesina

Italija

Tirėnų jūra

Jonijos jūra

Čefalu

Katanija

Praleisti atostogas šiaurės rytinėje Sicilijos dalyje ir Mesinos regione kviečia trys savaip žavūs kurortai: 

Tore di Faras – už 12 km nuo Mesinos miesto įsikūręs kurortas, kuriam vardą davė čia stovintis švyturys (Torre Faro italų kalboje reiškia 
„šviesos bokštas“).
Funaris – kurortas Pati įlankoje su nuostabiu vaizdu į jachtų uostą.
Milaco uostas – iš jo galima nuplaukti į Eolų archipelago salas: pačią didžiausią – Liparį, taip pat Saliną, Panarėją, Strombolį su dar 
veikiančiu ugnikalniu ir tolimiausias bei seniausias Alikudi bei Filikudi salas. 

       Mesinos regiono 
pasididžiavimas – romėniškos 
pirtys „Villatore“, naudojančios 
požeminį karštosios versmės 
Fonte di Venerec vandenį 
(+34 °C) ir pasižyminčios 
gydomosiomis savybėmis.

Vaizdai, kurie nepraslys pro akis
• Miesto varpinė – 60 metrų aukščio bokšte tiksi vienas 
didžiausių pasaulio astronominių laikrodžių, o jį puošiančios 
skulptūros popietėmis ima vaidinti spektaklį apie miesto 
istoriją.
• Neptūno fontanas – fontaną puošianti jūrų valdovo 
skulptūra išdidžiai stovi tarp Scilės ir Charibdės, mitinių 
Mesinos pabaisų.
• Composanto – milžiniškos kapinės, vadinamos 
gražiausiomis visoje saloje. Dėl jas puošiančių 
neoklasicistinių skulptūrų šios kapinės labiau primena 
atvirą muziejų nei tikrąją savo paskirtį.
• Viale Italia – žavingas panoraminis maršrutas, 
vingiuojantis net keliomis virš miesto pakilusiomis Mesinos 
gatvėmis.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ kirpykla
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ teatras

Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ žvejyba*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: šiaurės rytinėje Sicilijos salos dalyje, 
Mesinos regione, apie 126 km iki Katanijos miesto oro uosto, 
apie 16 km iki Mesinos geležinkelio stoties, apie 60 km iki 
Taorminos kurorto, San Sabos miestelyje, žinomame dėl savo 
Smėlio kalno, ant jūros kranto. Apie 32 km (+15 jūrmylių) iki 
Milazzo uosto (iš kur išvyksta keltai ir kateriai į Eolų salas).
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 70 numerių-apartamentų: 24 
Mono tipo numeriai (numeris-studija, terasa, įrengta maža 
virtuvė, maks. 2 asm.), 33 Bilo tipo numeriai (2-jų kambarių 
apartamentai: svetainės ir miegamojo zona, terasa, įrengta 
maža virtuvė, maks. 2+2 asm., su vaikams skirta dviejų aukštų 
lova), 13 Trilo tipo numerių (3-jų kambarių apartamentai: 2 
miegamieji ir svetainė, terasa, įrengta maža virtuvė, maks. 4+2 
asm., su vaikams skirta 2-jų aukštų lova).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.oasiazzurra.it

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

OASI AZZURRA (MESSINA) 3
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt34 35



sirakŪzai
gyvas archEologinis parkas

Kurortas

Pietrytinėje Sicilijos pakrantėje, skalaujamoje Jonijos jūros, amžius skaičiuojantis Sirakūzų miestas 
savo gatvėse saugo unikalią salos ir antikos pasaulio istoriją.
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President Sea Palace (Marina di Noto) 3*

Brucoli Village (Siracusa) 4*

Eloro Hotel Club (Marina di Noto) 3* Super

Marina Di Ragusa Apartments (Marina di Ragusa) Apts
Marina Di Ragusa Residence (Marina di Ragusa) Apts

Aria Di Mare Hotel (Marina di Ragusa) 3*
Miramare Hotel (Marina di Ragusa) 4*

Sirakūzai

Jonijos jūra

Katanija

Epochų atspindžiai
„Didingiausias ir gražiausias iš visų graikų miestų“ – taip 
Sirakūzus kadaise apibūdino Ciceronas. o dabar šis 
miestas – UNESCo saugomas architektūrinis paminklas, 
iki šių dienų išlaikęs nemažai įvairių epochų liudininkų: 
antiką mena senovės graikų teatras, miestą supusių sienų 
liekanos, Dzeuso šventyklos griuvėsiai, Apolono, Demetros 
ir Persefonės šventyklos bei panteonas, o Bizantijos ir 
viduramžių epochas – San Džovanio bazilika, Dievo motinos 
ašarų bažnyčia, Šv. Petro ir Šv. Pranciškaus bažnyčios, 
katedra, Aretuso fontanas ir Montalto rūmai...

Vasara Sirakūzuose
Nors kadaise Sirakūzai buvo didžiausias antikos miestas, 
dabar visą jį apžiūrėti galėsite ir per vieną dieną. o pasiklausius 
įdomių pasakojimų, kuriais dalinasi šio miesto architektūra, bus 
smagu keliauti į Sirakūzų regionui priklausančius kurortinius 
miestelius – Brukolį arba Augustą. Pakrantėje vasaros sausos 
ir karštos, vanduo jūroje įšyla greitai, tad maudynių sezonu 
galėsite mėgautis jau ankstyvą gegužę.

Si
ra

kū
za

i

       V a. pr. Kr. pastatytas antikinis teatras 
veikia iki šiol – apsilankę Sirakūzuose nuo 
gegužės vidurio iki birželio pabaigos, galite 
patekti į kasmetinį Graikų teatro festivalį.

Įdomu
Sirakūzuose gimė ir gyveno garsusis gamtos 
filosofas Archimedas.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt36 37
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ diskoteka
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ televizijos salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ terasa

VIEŠBUČIO VIETA: Sicilijos pietryčiuose, labai ramioje vietoje, tarp 
Katanijos (apie 40 km) ir Sirakūzų (apie 30 km) miestų. Nedidelis fjordas 
viešbutį skiria nuo Brucoli miestelio, į kurį galima pakliūti per 2–3 min. 
kateriu (už atskirą mokestį) arba apie 3,5 km nueiti pėsčiomis (apie 40 
min.).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2016 
metais. Šiuolaikinės architektūros Viduržemio jūros dizaino viešbutis. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir du 1-o bei 2-jų aukštų papildomi 
pastatai, tarpusavyje sujungti mediniais tiltais. Viešbutyje yra 448 
numeriai: DBL Standard tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 15 kv. m), DBL 
Superior tipo numeriai (šiuolaikiškai atnaujinti numeriai, Wi-Fi internetas 
nemokamai, maks. 2–4 asm., 16–20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.aeroviaggi.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ baseinas 
 ♦ kūdikio lopšelis*

Pramogos ir sportas:
 ♦ buriavimas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ kanoja 
 ♦ futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ banglenčių sportas 
 ♦ 6 teniso kortai

* Už papildomą mokestį.

BRUCOLI VILLAGE (SIRACUSA)
Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38 39
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: per kelią nuo paplūdimio. Apie 170 m iki 
parduotuvių, restoranų, barų. Apie 500 m iki artimiausios 
autobusų stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 23 numeriai: DBL Front Sea View With Balcony 
tipo numeriai (King Size lova, balkonas su vaizdu į jūrą ir gultu 
bei kėdėmis, maks. 1–2 asm., 20 kv. m), DBL Front Sea View tipo 
numeriai (King Size lova, terasa su vaizdu į jūrą ir kėdėmis, maks. 
1–2 asm., 20 kv. m), DBL Lateral Sea View tipo numeriai (King 
Size, balkonas su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 1–2 asm., 18 kv. m), 
DBL tipo numeriai (King Size lova, balkonas su vaizdu į viešbučio 
kiemą, maks. 1–2 asm., 18 kv. m), TRPL tipo numeriai (King Size 
lova ir viengulė lova, balkonas su vaizdu į viešbučio kiemą, maks. 
1–3 asm., 30 kv. m), TRPL Lateral Sea View tipo numeriai (King 
Size lova ir viengulė lova, vonios kambarys (vonia), balkonas su 
vaizdu į jūrą, maks. 1–3 asm., 30 kv. m), JS tipo numeriai (King 
Size lova, sūkurinė vonia, svetainė su dvigule sofa, el. virdulys, 
paplūdimio rankšluosčiai, didelis balkonas su gultais ir kėdėmis, 
maks. 2–4 asm., 32 kv. m).
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelmiramareragusa.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini šaldytuvas

MIRAMARE HOTEL 
(MARINA DI RAGUSA) 4 Pusryčiai

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt38 39
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: ant jūros kranto, apie 20 m iki paplūdimio, apie 6 km 
iki Noto miesto centro, restoranų, barų ir prekybos vietų, apie 30 km iki 
Sirakūzų. Apie 6 km iki geležinkelio stoties. Autobusų stotelė priešais 
viešbutį.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2016 
metais. Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų pastatai. Viešbutyje yra 255 
numeriai: DBL tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 20 kv. m), DBL Sea View 
tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai nemokamai.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.clubeloro.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

ELORO HOTEL CLUB 
(MARINA DI NOTO)

Viskas
įskaičiuota

3  Super Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ parduotuvė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 m iki paplūdimio, apie 6 km iki Noto 
miesto centro, restoranų, barų ir prekybos vietų, apie 30 km 
iki Sirakūzų oro uosto. Apie 6 km iki geležinkelio stoties. Šalia 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2016 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas. Viešbutyje yra 72 numeriai: 
DBL tipo numeriai (maks. 2–3 arba 2+2 asm., 16 kv. m), DBL 
With Balcony tipo numeriai (maks. 2–3 arba 2+2 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.presidentseapalace.it

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

PRESIDENT SEA PALACE 
(MARINA DI NOTO) 3 Viskas

įskaičiuota

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt40 41
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ vidinis kiemelis
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: pakrantėje, apie 800 m iki Marina di Ragusa 
centro ir prekybos vietų, apie 50 m iki paplūdimio. Apie 100 m iki 
restoranų ir barų. Apie 1 km iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų 
aukštų pastatas. Viešbutyje yra 24 numeriai: DBL tipo numeriai 
(maks. 2–4 asm., 20–25 kv. m).
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.ariadimarehotel.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

ARIA DI MARE HOTEL 
(MARINA DI RAGUSA) Pusryčiai

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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MARINA DI RAGUSA 
APARTMENTS 
(MARINA DI RAGUSA) 

Be 
maitinimoApts

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*

* Už papildomą mokestį.VIEŠBUČIO VIETA: Marina di Ragusa centre, apie 100 m iki centro ir iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970, 1980, 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutis yra įsikūręs trijų pastatų pirmuose 
aukštuose. Viešbutyje yra numeriai: Studio 2–4 Pax tipo numeriai 
(svetainė su miegamuoju (dvigulė lova ir dvigulė sofa), virtuvė, vonios 
kambarys, maks. 2–4 asm., 50 kv. m), APT 4 Pax tipo numeriai 
(miegamasis, svetainė su miego zona, virtuvė, vonios kambarys, 
maks. 4 asm., 60 kv. m), APT 4 Pax With 2 Bathrooms tipo numeriai 
(miegamasis, svetainė su miego zona, virtuvė, 2 vonios kambariai, 
maks. 4 asm., 70 kv. m), APT 6 Pax tipo numeriai (2 miegamieji, svetainė 
su miego zona, virtuvė, vonios kambarys, maks. 6 asm., 80 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lygintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ skalbimo mašina
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

MARINA DI RAGUSA RESIDENCE 
(MARINA DI RAGUSA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

* Už papildomą mokestį.VIEŠBUČIO VIETA: ramiame Marina di Ragusa rajone, apie 1 km iki 
centro ir iki paplūdimio. Apie 400 m iki artimiausios parduotuvės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 4 numeriai: APT 4–6 Pax tipo numeriai (2 miegamieji, 
svetainė su virtuve ir dvigule sofa, vonios kambarys, maks. 4-6 asm., 
60 kv. m), APT 4–6 Pax With 2 Bathrooms tipo numeriai (2 miegamieji, 
svetainė su virtuve ir dvigule sofa, 2 vonios kambariai, maks. 4–6 
asm., 70 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ kepsninė
 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lygintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ terasa
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

 ♦ skalbimo mašina
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Be 
maitinimoApts
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10 faktų 10
Atradimų regionas
Riminis ir jo kurortai priklauso Emilijos-Romanijos regionui – 
operos solisto Pavaročio, „Ferarri“, „Lamborghini“ ir „Ducati“ 
automobilių, parmezano sūrio ir balzaminio acto gimtinei bei 
gastronominei Italijos sostinei.

Atostogų sostinė
Riminyje Jus atviromis durimis pasitiks net 2 000 viešbučių, 
12 000 apartamentų bei vilų, pasirengusių priimti nemažą 
būrį poilsiautojų. Netrūksta čia ir barų, restoranų, klubų, 
sporto kompleksų ir parduotuvių. o kur dar prestižiškiausias 
Riminio rajonas – Marina Centro! Tai tikras linksmybių ir 
nerūpestingų atostogų centras.

Lemtinga riba
Riminio regionas saugo istorinę vietą, kurioje Julijus Cezaris su 
savo legionais priėmė lemtingą sprendimą, tai yra – „peržengė 
Rubikoną“. Garsusis šiame posakyje minimas Rubikonas teka 
vos už keliolikos kilometrų į šiaurę nuo Riminio miesto, o kadaise 
skyrė italijos ir Galijos žemes.

Spalvų šventė
Būtinai nuvykite į Milaną-Maritimą pavasarį – šiuo metų 
laiku kurorto dangų nuspalvina kasmetinis Tarptautinis 
aitvarų festivalis, kuriame nestinga varžybų suaugusiems ir 
pramogų vaikams. 

Visada geras oras
Regiono krantus skalaujanti Adrijos jūra dovanoja Riminio 
kurortams labai šiltas, nelietingas ir sausas vasaras bei švelnias, 
drėgnas žiemas.

1

2
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5

įdomų faktų apie 
RimiNio ReGioNą

44 45



Riminio miestas ir jo kaimyniniai kurortai ne tik vilioja atostogų 
šurmuliu, bet ir negaili įvairių įdomybių. Į pažintį su dešimčia smagių ir 
netikėtų kviečiame jau dabar!

Greitai užkąsti
Nė vieni pietūs Riminyje neprasideda be užkandžio. o 
populiariausi čia piadina – karšti sumuštiniai iš pusiau 
perlenktos plokščiosios duonos ir pačių įvairiausių priedų: 
plonytėmis juostelėmis supjaustyto vytinto kumpio 
prosciutto, saliamo, sūrio ar šviežių daržovių.

Žydintis miestas
Ankstyvą gegužę Katolikas virsta aromatingu pavasario sodu – 
festivalio „Cattolica in Bloom“ metu visos miesto gatvės ir aikštės 
pražysta ryškiausiomis gėlėmis.

Kada pietauti? 
Nuo 15 iki 19 valandos papietauti Riminyje gali ir 
nepavykti – tai laikas, kai beveik visi restoranai yra 
uždaryti. Be to, kiekvienas restoranas turi vieną dieną 
per savaitę, kai savo darbuotojams leidžia pailsėti. Gera 
žinia išalkusiems – kaimynystėje veikiančių restoranų 
laisvadieniai niekada nesutampa.

Tradicinės linksmybės
Tradicijos, kultūra ir vietinės šventės – trijulė, be kurios 
regiono kasdienybė neapsieina ištisus metus. Čia ypač 
mėgstami įvairūs festivaliai, visų metų kalendorių 
pripildantys smagaus kultūrinio šurmulio. Tarp 
populiariausiųjų: autentiška viduramžių šventė Palio 
del Daino, lėkščiasvydžio mylėtojų laukiantis Paganello, 
rausvasis vasaros festivalis La Notte Rosa, literatūrai ir 
filosofijai skirtas Festival del Mondo Antico ir daugelis kitų.

Nykštukinis kaimynas
Regiono kaimynystėje glaudžiasi viena iš pačių mažiausių 
valstybių pasaulyje – San Marinas.
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Ekskursijos

Į kelionę po Adrijos jūroje skendinčias Šiaurės italijos 
valdas kviečia pasakiško grožio, tiltų ir gondolų miestu 

vadinama Venecija.

San Marinas – šalis su ilga ir gražia istorija. ir nors šios valstybės plotas tesiekia 60 kvadratinių 
kilometrų, tai seniausia pasaulio respublika, per daug amžių sugebėjusi išsaugoti savo originalumą.

pasakų MiEstas 
AnT vAndEnS

Venecija

SEnIAUSIA 
nykštukinė 

valstybė

San Marinas

Ekskursijos atradimai
• Atvykę į San Mariną, dalyvausite vyno ir vietinių likerių degustacijoje. 
• Vaikščiodami su gidu po istorinį centrą, pamatysite valstybinius 
rūmus, San Marino katedrą ir senuosius gynybinius bokštus. 
• o paskui turėsite daug laisvo laiko savarankiškai pažinčiai su miestu.

Įdomu
Daugiausia pinigų į San Marino valstybės biudžetą 
atneša prekyba kolekcinėmis monetomis 
ir pašto ženklais.

Stebuklai iš stiklo
Taip pat aplankysite venecijietiško stiklo gamyklą, kurios 
meistrai noriai atskleis Jums savo amato paslaptis 
ir pademonstruos spalvingą miražą primenančius 
gaminius.

Pasivaikščiojimas su gidu
Ekskursijos metu išvysite unikalų architektūrinį Šv. Morkaus 
(San Marco) aikštės ansamblį: baziliką, išpuoštą prabangiomis 
mozaikomis, varpinę su laikrodžiu, taip pat Piazzetta San Marco 
su dviem kolonomis ir Šv. Teodoro bei Šv. Morkaus atvaizdais. 
Leisimės klajoti po vaizdingas Venecijos gatveles, paganysime 
akis į venecijietiškus palazzo, į kanalus ir jais kursuojančias 
gondolas bei laivelius, pastovėsime ant Atodūsių bei Rialto 
tiltų, apžiūrėsime Santa Maria Formosa bažnyčią, Kazanovos 
namą, Dandolo Farsetti pilis ir daug kitų Venecijos įdomybių...

         Venecijoje turėsite 
net 3 val. laisvo laiko, tad 
papildomai rekomenduoju 
ekskursiją į Dožų rūmus 
su gidu (įėjimas be eilės, 
ekskursijos trukmė – 1:15 
val.) arba kelionę laivu 
atgal nuo San Marko 
aikštės iki Didžiojo kanalo.   Karina Sabaitytė

Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Ekskursijos

San Marinas

Verona
MEilės lEgEnda

Dienos planas
• Apsilankysime garsiajame amfiteatre Arena di Verona – šiandien 
tai pati didžiausia operos scena po atviru dangumi. 
• Užsuksime į San Zeno baziliką, pastatytą Veronos miesto globėjo 
garbei.

• Apžiūrėsime miesto katedrą ir Šv. Anastasijos baziliką. 
• Romantiškų legendų klausysimės prie Romeo namo ir Džiuljetos 
kiemelyje.
• ir būtinai aplankysime Erbės aikštę (Piazza dell‘ Erbe) – Veronos 
miesto širdį.

Įdomu
Florencijoje gyveno ir kūrė visame 
pasaulyje garsūs genijai – Leonardas da 
Vinčis, Mikelandželas, Džotas di Bondonė 
ir Filipas Bruneleskis.

Įdomi diena mieste

Visą Florencijos lankytinų objektų sąrašą būtų sunku „įveikti“ 
net per savaitę. Tačiau pasivaikščiojimo su gidu metu Jūs pa-
matysite pačius įspūdingiausius: Santa Maria del Fiore katedrą ir 
baptisteriją, Džoto varpinę, Sinjorijos aikštę su Dovydo skulp-
tūra ir senajį Arno upės tiltą, garsėjantį juvelyrikos parduotu-
vėmis. Kiekviena Florencijos gatvė alsuoja nemaria istorija, žavi 
nuostabia architektūra, tačiau kartu čia verda ir šiuolaikiškas 
gyvenimas, tad, keliaudami po miestą, galėsite užsukti į bet 
kurią iš daugybės madingų parduotuvių.

Florencija – italų kultūros perlas, Atgimimo 
epochos namai ir vienas svarbiausių meno 

centrų visame pasaulyje. Būtent šiame mieste 
sutelkta didžiausia svarbiausio italijos kultūrinio 

paveldo koncentracija.

Florencija
MAdoS Ir 
rEnESAnSo 
sostinė

Veroną – miestą su daugiau nei 2000 metų 
istorija, labiausiai išgarsino Šekspyro tragedija 
apie nelaimingą meilę. Tad visai nenuostabu, 
kad dabar į jį traukia tūkstančiai romantikos 

ieškančių keliautojų ir meile tikinčių porų. 
Galbūt Jūs vienas iš jų?

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt46 47
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Regiono kurortai
Keliaujant po Riminio regioną, tikrai yra į ką 
pasižvalgyti. Čia Jus svetingai sutiks keliautojų 
pamėgta Ričionė ir aktyvių pramogų negailintis 
Katolikas, tarp pušynų paskendęs Milanas-Maritima ir 
trijų epochų palikimą saugantis Riminio miestas. 

Itališki paplūdimiai
Jūros kaimynyste besidžiaugiantis Riminio regionas 
tiesiog sutvertas paplūdimio poilsiui. Saulės 
pasiilgusius turistus į kurortą traukia net 15 kilometrų 
nusidriekusi privačių paplūdimių juosta – viešbučiams 
priklausanti pakrantė idealiai tvarkinga, o nusprendę 
pasilepinti spinduliais, čia visuomet rasite laisvą vietą, 
didelį skėtį ir patogų gultą.

Nuotykiai su šeima
• Pasijuskite tikrais milžinais miniatiūrų muziejuje 
„italia in Miniatura“ – čia stebėdami svarbiausius 
architektūros paminklus, galėsite apeiti visą italiją. 
Tik būkite atsargūs, neužlipkite ant Koliziejaus!
• išliekite energiją vandens pramogų parke 
„Aquafan“ – leiskitės vandens kriokliais, plaukiokite 
milžiniškame 2 800 kvadratinių metrų baseine, 
pasiklyskite rožinių putų debesyse ar stebėkite 
įspūdingas šou programas. Čia bus smagu taškytis 
kad ir visą dieną! 
• Nusiveskite vaikus į „Mirabilandia“ – čia mažųjų 
lauks pašėlę nuotykiai atrakcionuose, teminiai parkai 
ir restoranai.

Itališkoji 
adrijos pakrantė

Vidurio italijoje, prie Adrijos jūros, įsikūrusio Riminio svečių laukia įtraukiantis pramogų pasaulis, 
nusėtas diskotekomis, parduotuvėmis, restoranais ir, žinoma, nuostabiais paplūdimiais, pritaikytais 

visos šeimos poilsiui. 
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Romos imperijos palikimas
Keliaujant miesto gatvėmis, laukia įdomi pažintis su antiką 
siekiančia istorija. Ryškiausi Romos laikotarpio objektai čia – 
didžiosios imperijos laikus menanti Augusto triumfo arka, Tiberijaus 
tiltas, Chirurgo namai ir 15 000 žiūrovų kadaise talpinęs romėnų 
amfiteatras.

Ką pasakoja viduramžiai?
Persikelti kelis šimtus metų į praeitį Riminyje kviečia Podestà 
rezidencija, Arengo rūmai, po 1916-ųjų žemės drebėjimo 
atstatyti neogotikos stiliumi, ir Xiii amžiaus freskomis išpuošta 
Sant’ Agostino bažnyčia.

Renesanso pėdsakais
Ryškiausi renesanso epochos statiniai Riminyje siejami su 
Sigismundo Malatestos vardu: tai Castel Sismondo tvirtovė, kurios 
statybos truko 15 metų, Malatestos šventykla, tarnavusi kaip 
šio kunigaikščio mauzoliejus, ir Pigna fontanas, kuriuo kadaise 
žavėjosi net Leonardas da Vinčis.

Svarbiausias regiono miestas Riminis – vieta, kurioje į šiuolaikiško kurorto kasdienybę darniai 
įsilieja net kelių praeities epochų palikimas.

Riminio miestas
pasivaikšČioti 
Po ISTorIją

       Jei ieškosite, kur 
įsigyti vietos gėrybių ir 
autentiškų lauktuvių – 
didžiausia Riminio turgavietė 
trečiadieniais ir šeštadieniais 
šurmuliuoja Piazza 
Malatesta aikštėje.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt48 49
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Riminio oro uosto, 3 km 
iki geležinkelio stoties, pačioje promenados pradžioje, 
šalia Felinio parko, ramioje vietovėje, keli žingsniai iki 
centrinės promenados, 1 km iki istorinio miesto centro, 
100 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viename 6-ių aukštų pastate 
yra 78 numeriai: Classic tipo numeriai (vaizdas į sodą, 
maks. 2+2 asm., 20 kv. m), Prestige tipo numeriai (dalinis 
vaizdas į jūrą, maks. 2+2 asm., 22 kv. m), Deluxe tipo 
numeriai (su tiesioginiu vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 
22 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (dviejų kambarių 
numeriai: miegamasis su dviviete lova ir kambarys su 
vienviete lova arba dviejų aukštų lova; tiesioginis vaizdas į 
jūrą, maks. 2+2 asm., 29 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelmilton.com

MILTON

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 100 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ šildomas baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai

Pusryčiai, 
vakarienė   4  Super

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4  Super50 51
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ dviračiai 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienėSOVRANA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Riminio miesto oro uosto, apie 
1,5 km iki Riminio istorinio centro ir geležinkelio stoties, apie 
250 m iki paplūdimio, apie 150 m iki autobusų stotelės Nr. 13 
(autobusas Nr. 11).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais. Paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 51 numeris: DBL Basic tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 18–20 
kv. m), DBL Superior tipo numeriai (atnaujinti numeriai, vėlyvas 
išsiregistravimas po 12:00, maks. 2 asm., 22–26 kv. m), SGL Basic 
tipo numeriai (maks. 1 asm., 12 kv. m), JS tipo numeriai (su dušu ir 
sūkurine vonia, vėlyvas išsiregistravimas po 12:00, maks. 2–3 asm., 
40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto.
INTErNETO SVETAINĖ
www.sovranahotel.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

4

4  Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt50 51
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Riminio miesto oro uosto, 
Riminio miesto kurortiniame centre, 1,5 km iki geležinkelio 
stoties, 2 km iki istorinio miesto centro, 50 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 9-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 65 numeriai: SGL Standard tipo 
numeriai (balkonas, 18 kv. m, maks. 1 asm.), DBL Standard 
tipo numeriai (balkonas, 24 kv. m, maks. 2–4 asm.), DUS 
Standard tipo numeriai (balkonas, 24 kv. m, maks. 1 asm.), 
DBL Standard Front Sea View tipo numeriai (balkonas, 
tiesioginis vaizdas į jūrą, 24 kv. m, maks. 2–4 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelbellevuerimini.it

BELLEVUE HOTEL (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ internetas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai

Pusryčiai

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4 52 53
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienėBAIA IMPERIALE HOTEL (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas (už 60 m nuo 
viešbučio)

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Riminio miesto oro uosto, apie 
1,5 km iki geležinkelio stoties, ramiame San Giuliano Mare rajone, 
plačiame smėlio paplūdimyje (tarp paplūdimio ir viešbučio nėra 
jokios gatvės), apie 2 km iki Riminio miesto centro, apie 100 m iki 
autobusų stotelės Nr. 9 (autobusas Nr. 4).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-aukštų pastatas, kuriame yra 
52 numeriai: Standard tipo numeriai (balkonas, šoninis vaizdas į jūrą, 
maks. 4 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, įrengtas, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelbaiaimperiale.com Vaikams:

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

4  Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt52 53
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VIEŠBUČIO VIETA: Marina Centro rajone, apie 200 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 31 numeris.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (už 200 m nuo viešbučio), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelinrimini.it
Ekonominė klasė

AUSONIA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3 

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė
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Pusryčiai, 
vakarienėHALF MOON

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2 km iki Riminio miesto oro uosto, apie 5 km 
iki Riminio centro, apie 250 m iki paplūdimio, apie 
100 m iki autobusų stotelės Nr. 26 (autobusas Nr. 11).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais. Paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 36 numeriai: DBL tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 12–14 kv. m), 
SGL tipo numeriai (maks. 1 asm., 
10 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelhalfmoonrimini.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ televizorius

3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt54 55
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VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Riminio miesto 
Viserbella rajone, pagrindinėje gatvėje, kurioje gausu 
parduotuvių, barų ir restoranų. Apie 10 m iki paplūdimio. 
Apie 20 m iki autobusų stotelių Nr. 24 ir Nr. 4. Apie 6 km iki 
Riminio geležinkelio stoties ir miesto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Šešių aukštų viešbučio pastate 
yra 42 numeriai: DBL Matrimoniale tipo numeriai (9 kv. m, 2 
asm., balkonas su šoniniu vaizdu į jūrą), DBL Standard tipo 
numeriai (20 kv. m, 2–5 asm., balkonas su šoniniu vaizdu į 
jūrą), SGL tipo numeriai (5 kv. m, 1 asm.). yra 2 sujungti SGL 
tipo numeriai su dviem vonios kambariais.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelbrentarimini.com

BRENTA HOTEL (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė 

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3 

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

56 57



3   3

Ri
m

in
is

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračiai

BROWN-ATRIUM HOTEL (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras (visą parą)
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 100 
vietų, ATRiUM viešbutyje)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas (suaugusiems ir 
vaikams, su hidromasažo 
zona, BRoWN viešbutyje)

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: viešbučiai BRoWN 3* ir ATRiUM 3* yra 100 m 
atstumu vienas nuo kito. Turistai gali būti apgyvendinti bet kuriame 
iš šių viešbučių. Abu viešbučiai yra Marina Centro rajono centre, apie 
250 m iki paplūdimio, apie 200 m iki pagrindinės pėsčiųjų gatvės, 
kurioje gausu parduotuvių, restoranų ir barų. Apie 200 m iki autobusų 
stotelės Nr. 12 (autobusas Nr. 11), apie 1 km iki geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 77 
numeriai: DBL Standard tipo numeriai (balkonas, maks. 2–4 asm., 
11 kv. m), SGL tipo numeriai (balkonas, maks. 1 asm., 7,5 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelbrown.com, www.hotelatrium.it Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė (BRoWN 
viešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai (vasarą, 3 
kartus per savaitę)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt56 57



   3
Ri

m
in

is

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Riminio miesto oro uosto, 
apie 1 km iki geležinkelio stoties, prestižinėje Marina 
Centro zonoje, pagrindinėje prekybinėje gatvėje Viale 
Amerigo Vespucci, kur yra daug kavinių, barų, restoranų ir 
parduotuvių. Apie 2 km iki istorinio miesto centro, apie 
1,5 km iki geležinkelio stoties, apie 100 m iki jūros. Priešais 
viešbutį yra autobusų stotelė Nr. 10 (autobusas Nr. 11).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 50 numerių: DBL Standard 
tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 12–20 kv. m), DBL Standard 
Balcony tipo numeriai (balkonas su vaizdu į centrinę gatvę 
Viale Amerigo Vespucci, maks. 2–4 asm., 12–20 kv. m), DBL 
Comfort tipo numeriai (dauguma su balkonu ir vaizdu į jūrą, 
maks. 2–4 asm., 14–20 kv. m), SGL Standard tipo numeriai 
(be balkono ir vaizdo į jūrą, maks. 1 asm., 9 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.laperlariminihotel.it

LA PERLA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3 

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė
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3   3 EUROPA (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras (visą parą)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Riminio miesto oro uosto, Marina 
Centro rajone, 2 km iki istorinio miesto centro, 2 km iki geležinkelio 
stoties, promenadoje, 100 m iki nuosavo paplūdimio, 10 m iki 
autobusų stotelės Nr. 13 (autobusas Nr. 11).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1969 metais, atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 71 numeris: Standard 
tipo numeriai (be vaizdo į jūrą, maks. 2+2 asm., 14 kv. m), Superior 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą maks. 2+2 asm., 14 kv. m). yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hoteleuropa.rn.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizorius

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt58 59
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Riminio oro uosto, Marino 
Centro rajone, apie 2 km iki istorinio kurorto centro, apie 
2 km iki traukinių stoties, apie 100 m iki barų, parduotuvių, 
restoranų, apie 200 m iki jūros. Šalia autobusų stotelė 
Nr. 15 (autobusas Nr. 11).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1954 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 24 numeriai: DBL Standard 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 15 kv. m), DUS Standard tipo 
numeriai  (maks. 1 asm., 15 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.

ABAMAR (RIMINI)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 

Pusryčiai, 
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

* Už papildomą mokestį.
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* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Viskas
įskaičiuotaADLER (RIMINI)

ORLOV (RIMINI)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ terasa
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: Rivazzurra rajone, apie 5 km iki Riminio miesto 
oro uosto, apie 800 m iki Miramare geležinkelio stoties, apie 1,5 km 
iki Riminio geležinkelio stoties, apie 4 km iki Riminio miesto centro, 
apie 250 m iki paplūdimio. Šalia autobusų stotelė Nr. 27 (autobusas 
Nr. 11).
VIEŠBUTIS: Pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 30 numerių: DBL Standard tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 14 kv. 
m), SGL Standard tipo numeriai (maks. 1 asm., 10 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.adlerhotelrimini.it

VIEŠBUČIO VIETA: Bellariva rajone, 100 m iki paplūdimio, apie 3 km 
iki centro, apie 4 km iki Riminio miesto oro uosto. Šalia restoranai, 
barai ir parduotuvės. Netoli yra autobusų stotelė Nr. 21 (autobusas 
Nr. 11).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015–2016 žiemą.  Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 31 numeris: DBL Standard tipo numeriai (maks. 2–4 
asm., 14 kv. m), DBL Condition tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 
14 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelorlov.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius

2+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt60 61



katolikas
atostogų šurMulys

Kurortas

Katolikas – puikus kurortas Emilijos Romanijos ir Markės pasienyje. Poilsiautojus čia vilioja švarūs 
paplūdimiai, kokybiški viešbučiai ir gausiai žaliuojančios promenados, o šeimas su vaikais – veiksmo 

negailintys vietos festivaliai ir teminiai parkai.
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Club House Residence Hotel 4*
Cormoran Hotel (Cattolica) 4* / K2 Hotel 3*

Katolikas

Adrijos jūra

Ričionė

Čia patiks visiems
Kaimynystėje veikiantys pramogų parkai, erdvūs paplūdimiai 
ir rami jūra į kurortą traukia įvairaus amžiaus keliautojus, 
o ypač – šeimas su mažais vaikais. Be to, Katolike puikios 
sąlygos dviračių sporto ir golfo mėgėjams, o norinčių 
nebrangiai apsipirkti laukia įvairios išparduotuvės.

Ką pamatyti ir aplankyti?
• Arena della Regina – didžiulė scena po atviru dangumi, Piazza 
della Republica dalis, kurioje rengiami grandioziniai koncertai.
• Šokantys fontanai – spalvingas muzikos ir vandens 
pasirodymas, kuriuo visą vasarą galima nemokamai grožėtis 
Piazzale Primo Maggio aikštėje. 
• Katolikos akvariumas – moderniai įrengtas akvariumas 
lankytojams žada nuotykių kupiną kelionę po vandenyną ir 
galimybę akis į akį susidurti su jo gyventojais. Akvariumo 
teritorijoje lankytojų taip pat laukia teminis parkas „Le Navi“. 
• Gatvės turgus – kiekvieną šeštadienį Piazza De Curtis aikštėje 
veikia didžiausias Katoliko turgus.

Būtina paragauti
Katoliką pasaulyje garsina ant grotelių kepta žuvis 
rustide – patiekalas, be kurio atostogos šiame kurorte 
neįsivaizduojamos jau daugiau kaip 50 metų. o desertui 
rekomenduojame miacetto – tradicinį skanėstą, kurį 
Katoliko gyventojai dažniausiai ruošia per Kalėdas. 
Kiekvienoje šeimoje miacetto receptas skiriasi, tačiau 
jis niekada neapsieina be džiovintų vaisių, ypač razinų, 
medaus, citrinos žievelės ir cinamono.

Ka
to

lik
as

       Vienu gražiausių 
Adrijos jūros 
pakrantės kurortų 
laikomas Katolikas 
įsikūręs labai patogioje 
vietoje – iš čia galima 
nuvykti į Boloniją ir 
Raveną, Perudžą ir 
San Mariną.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt62 63
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VIEŠBUČIO VIETA: pagrindinėje Katoliko pėsčiųjų gatvėje, 
apie 40 m iki paplūdimio (antroje linijoje), apie 50 m iki 
pėsčiųjų zonos ir apie 500 m iki istorinio Katoliko centro. 
Apylinkėje daug restoranų, barų, yra maisto produktų 
prekybos centras. Šalia autobusų stotelė Nr. 73 (autobusas 
Nr. 125).
VIEŠBUTIS: rezidencija pastatyta 1996 metais. Paskutinį 
kartą atnaujinta 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 30 apartamentų: Mono 2 Pax 
tipo numeriai (19 kv. m, maks. 2 asm., vienas kambarys, 
miegamasis su svetaine, 7 kv. m balkonas), Bilo 2–5 Pax tipo 
numeriai (37 kv. m, maks. 2–5 asm., miegamasis, svetainė 
su dviviete išskleidžiama sofa, papildoma lova penktam 
asmeniui, 16 kv. m balkonas), Bilo Front Sea View 2–5 Pax 
tipo numeriai (40 kv. m, maks. 2–5 asm., miegamasis, 
svetainė su išskleidžiama dviviete sofa, papildoma dvivietė 
lova penktam asmeniui, 30 kv. m balkonas). Už papildomą 
mokestį galima apsigyventi su gyvūnais.
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.residenceclubhouse.it

CLUB HOUSE RESIDENCE 
HOTEL

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ garažas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Pusryčiai

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.64 65
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Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma 

Vaikams:
 ♦ baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė

CORMORAN HOTEL (CATTOLICA)

K2 HOTEL

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ sodas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras
 ♦ interneto kavinė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: netoli Katoliko miesto pagrindinio kelio, 100 m 
iki privataus paplūdimio, 50 m iki pėsčiųjų zonos ir 1 km iki istorinio 
miesto centro. Garsusis „Le Navi“ akvariumas yra priešais viešbutį. 
Visai šalia restoranų, barų ir parduotuvių. Autobuso stotelė už 
300 metrų. Geležinkelio stotis už 2 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. Viename septynių aukštų pastate yra 134 numeriai: 
SGL tipo numeriai (12 kv. m, 1 asm.), DBL tipo numeriai (17 kv. m, 2–4 
asm.).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hotelcormoran.com

VIEŠBUČIO VIETA: Katoliko miesto centre, apie 160 m iki jūros. 
Netoli nuo viešbučio yra parduotuvės, barai ir restoranai. Apie 
300 m iki autobusų stotelės, apie 500 m iki Katoliko miesto 
geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2008 metais. Viešbutį sudaro du tarpusavyje sujungti pastatai, 
kuriuose yra 40 numerių, išdėstytų trijuose aukštuose: DBL 
Standard tipo numeriai (apie 20 kv. m, 2–4 asm.)
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.mlhotelcattolica.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

3 
4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.

Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas
įskaičiuota

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt64 65



Žavi pakrantės elegancija, raminantis pušų aromatas ir tikra atgaiva kūnui – visa tai keliautojams 
dovanoja vienas prašmatniausių Adrijos pakrantės kurortų – Milanas-Maritima.

Kurortas

PrAšMATnIAM PoILSIUI

Milanas-Maritima
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Sahara (Milano Mattima) 3*

Adria (Milano Marittima) 4*

Milanas-Maritima
Adrijos jūra

Riminis

Spalvingas atradimas
Milano-Maritimos kurorte Jūsų laukia „Drugelių namai“. Tai 
specialiai įrengtas 500 kvadratinių metrų šiltnamis, kuriame 
tvyro drėgnas atogrąžų klimatas ir plasnoja šimtai retų 
rūšių drugelių.

SPA po atviru dangumi
Kurortui išpopuliarėti padėjo jodu prisodrintas ir gydomosiomis 
savybėmis pasižymintis oras, grakščios pušų giraitės, suteikiančios 
malonų pavėsį, ir unikalus terminis kompleksas „Terme di Cervia“, 
kuriame procedūroms naudojamas vietinis mineralinis vanduo, purvas 
ir druska.

M
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        Be aukščiausio lygio sveikatinimo 
procedūrų, laiką galima leisti aktyviai 
sportuojant. Kurorte įrengti teniso kortai, 
veikia jodinėjimo maniežas ir golfo klubas. 

Tarp pušynų
Milano-Maritimos kurortas garsėja pušynais. Romantiškiems 
pasivaikščiojimams arba kelionei dviračiais. Vietiniai Jums rekomenduos 
Pineta di Cervia – be galo gražų ir seną pušų parką. o jei norite pažvelgti 
į kurortą iš viršaus, išbandykite jėgas tarp šių medžių įrengtose 
„Cerviavventura“ laipynių trasose.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt66 67
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Rimini oro uosto ir Forli 
miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 141 numeris: DBL Standard 
tipo numeriai (balkonas, maks. 2+2 asm., 17 kv. m), DBL 
Standard Side Sea View tipo numeriai (balkonas, šoninis 
vaizdas į jūrą, maks. 2+2 asm., 17 kv. m), DBL Standard 
Front Sea View tipo numeriai (balkonas, tiesioginis vaizdas į 
jūrą, maks. 2+2 asm., 17 kv. m), SGL Standard tipo numeriai 
(balkonas, šoninis vaizdas į jūrą, maks. 1 asm., 10 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, įrengtas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hoteladriaonline.it

ADRIA (MILANO MARITTIMA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4 

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračiai 
 ♦ 2 teniso kortai* (su grunto 
danga) 

* Už papildomą mokestį.
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3   4 SAHARA (MILANO MARITTIMA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 800 m iki Milano-Maritimos kurorto centro, 
apie 100 m iki paplūdimio, apie 40 km iki Riminio oro uosto, apie 4 km 
iki Cervia miesto geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1964 metais. Paskutinį kartą atnaujintas 2014 
metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 69 
numeriai (yra Connected tipo numerių): Standard tipo numeriai (balkonas, 
nėra vaizdo į jūrą, maks. 2+2 asm., 12–14 kv. m), Standard Front Sea 
View tipo numeriai (viršutiniuose viešbučio aukštuose, balkonas, vaizdas 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 12–14 kv. m), Standard Single Room tipo numeriai 
(nėra balkono ir vaizdo į jūrą, maks. 1 asm., 9 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hsahara.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ baseinas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt68 69



žaliasis adrijos pErlas

Ričionė – žavinga Riminio kaimynė, į kurią atvykti vilioja mada ir elegancija spinduliuojančios 
gatvės, ištisus metus žalios alėjos, įtraukiantys diskotekų ritmai bei ore tvyrantis gyvenimo 

džiaugsmas.

Kurortas

ričionė
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Diamond (Riccione) 4*

Mediterraneo (Ricione) 4*Ričionė

Adrijos jūra
Riminis

Katolikas

       Ričionė nemiega iki paryčių, nes vakarais gyvenimas persikelia į 
naktinius klubus ir diskotekas. Populiariausios pasilinksminimo vietos 
čia: naktinis klubas „Pepe Nero“, baras „Hakuna Matata“, diskotekos 
„Prince“, „Pascia“ ir „Piter Pan“.

Ką veikti?
Atostogaujant Ričionėje, toks 
klausimas Jums neiškils. Čia 
daug pramogų visai šeimai – jų 
lankytojams negaili teminiai 
parkai, diskotekos ir terminės 
gydyklos. o aktyviausias 
kurortinis gyvenimas kunkuliuoja 
pagrindinėje miestelio 
gatvėje Viale Ceccarini, kur 
sukoncentruota daugiausia 
parduotuvių, barų ir kavinių.

Sportiškoms 
atostogoms
Įvairių sporto šakų gerbėjų Ričionėje 
laukia „Polisportiva“ ir „Playhall“ – du 
modernūs sporto kompleksai, kuriuose 
galėsite užsiimti kuo tik panorėję: 
nuo plaukimo olimpiniame baseine 
iki čiuožinėjimo, nuo stalo teniso iki 
skvošo, nuo futbolo iki krepšinio.

Kultūriniai atradimai
Jei domitės menu ir kultūra, Ričionėje nepraeikite pro Villa 
Franceschi – XX a. pr. pastate įrengtą šiuolaikinio meno 
galeriją, bei Villa Mussolini – buvusią Musolinio vasaros 
rezidenciją, kurioje ištisus metus vyksta parodos ir kiti 
kultūriniai renginiai. 

o istorijos mylėtojams tiesiog privaloma užsukti į Ričionės 
teritorinį muziejų, kurio eksponatų sąraše – įvairūs radiniai 
iš Romos imperijos laikotarpio ir priešistorinių vietos 
gyvūnų griaučiai: čia išvysite dramblių, lokių ir raganosių, 
kurie Ričionėje gyveno prieš kelis tūkstančius metų.

Ri
či

on
ė

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt70 71
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VIEŠBUČIO VIETA: ramioje, žalioje Ričionės kurorto dalyje, 
apie 5 km iki Riminio oro uosto, 100 m iki jūros, netoli gatvių 
su geriausiomis kurorto parduotuvėmis.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 1999 metais. Viešbutį sudaro du pastatai: 
pagrindiniame pastate yra 30 numerių, papildomame 
pastate yra 10 numerių. Numeriai skiriasi nemokamų 
paslaugų skaičiumi. Viešbutyje yra Gialla tipo numerių 
(balkonas, Single / DUS / Double / Triple, nuo 1 asm. iki 2+1 
asm.), Verde tipo numerių (balkonas, Single / DUS / Double / 
Triple, nuo 1 asm. iki 2+1 asm.,Wi-Fi, automobilio stovėjimo 
aikštelė, gaivieji gėrimai mini bare, 2 gultai ir 1 skėtis 
paplūdimyje nemokamai).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
INTErNETO SVETAINĖ
www.hoteldiamond.it

DIAMOND (RICCIONE)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ liftas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą* (Verde tipo 
numeriuose nealkoholiniai 
gėrimai nemokamai)

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius (veikia nuo 
06 01 iki 09 08)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4 

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ restoranas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų priedai

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračiai 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.
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4   4 MEDITERRANEO (RICCIONE)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ 2 barai
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 10 iki 
350 asm.)

 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 2 baseinai (šildomas, atviras 
nuo 9:00 iki 18:00)

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Riminio miesto oro uosto, 
Ričionės kurorto centre, Ceccarini gatvės kampe, šalia parduotuvių, 
restoranų ir kavinių, apie 700 m iki Ričionės traukinių stoties, 
apie 1 km iki „Riccione Terme“ SPA komplekso. Paplūdimys – per 
kelią. Netoli nuo viešbučio yra autobuso stotelės Nr. 49, Nr. 50 
(autobusas Nr. 11)
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
108 numeriai: Standard tipo numeriai (balkonas, tiesioginis vaizdas 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 16–24 kv. m), Standard DUS tipo numeriai 
(maks. 1 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ
www.mediterraneoriccione.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ šlepetės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 metų)

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt72 73



įdomių faktų apie 
Neapolį

10 faktų 10
Naujas miestas
Turint omenyje, kad Neapolio istorinis centras – vienas 
seniausių Europoje, miesto pavadinimas šiandien skamba kiek 
keistokai. Neapolis išvertus iš graikų kalbos reiškia „Naujas 
miestas“.

Turtingas palikimas 
UNESCo saugomas Neapolio senamiestis – vienas didžiausių 
Europoje. Tikras iššūkis ištyrinėti visas senamiesčio gatveles 
ir pamatyti čia išsibarsčiusias 448 bažnyčias.

Picos gimtinė 
Ne kiekvienas žino, kad pasaulyje taip mėgstama pica 
pirmą kartą buvo iškepta būtent Neapolyje, čia viešėjusios 
karalienės Margaritos garbei 1889 metais. Tiesa, pirmoji 
picerija Neapolyje atsirado kiek anksčiau – 1830 metais, ir 
veikia iki šių dienų.

Garbė trispalvei 
Tęsiant pirmosios picos istoriją, verta paminėti 
garsiausios pasaulyje Margaritos picos spalvų reikšmę. 
Balta mocarela, raudona pomidorų tyrė ir žali baziliko 
lapeliai simbolizuoja italijos vėliavos spalvas.

Nerimastingas kaimynas 
Vezuvijaus papėdė – viena pavojingiausių vietų Europoje, mat 
čia susitelkusi nepaprastai didelė gyventojų koncentracija. Dėl 
šios priežasties visi apylinkių miestai ir miesteliai yra suskirstyti 
į raudonąją ir geltonąją pavojaus zonas, o ugnikalnio elgesys 
kiaurą parą stebimas ir analizuojamas patyrusių ekspertų.

1

2

3

4

5
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Dar daugiau įdomių atradimų ir naujienų susiruošusiems 
kelionei po Kampanijos ir Rivjera di Ulise regionus, iskijos 
salą ir Neapolio miestą. 

Nelaimingos meilės legenda 
Pasakojama, kad kadaise Vezuvijus ir jo kaimynas 
Flegrėjus buvo žmonės, konkuravę dėl gražuolės Kapri 
meilės. Kartą įsiūčio apimtas Vezuvijus sviedė Kapri į jūrą. 
Toje vietoje atsirado garsioji Kaprio sala, o vyrai pavirto 
ugnikalniais. Sielvarto ir pykčio apimtas Vezuvijus lig šiol 
negali nurimti.

Odisėjo rivjera
Tarp Romos ir Neapolio besidriekiančiai Rivjera di Ulise („Uliso 
Rivjerai“) vardą davė pats Homeras, savo garsiojoje poemoje 
apie odisėją (Ulisą) apdainavęs nepaprastą Rivjeros pakrančių 
grožį. Net 100 km paplūdimių, nuostabūs gamtos peizažai 
ir turtingas istorinis palikimas – „odisėjo Rivjeros“ regionas 
išties įspūdingas!

Natūralūs SPA malonumai 
Apsilankiusiųjų šiauriniame Neapolio įlankos pakraštyje 
esančioje iskijos saloje laukia ne tik nepakartojamo grožio 
gamta ir švarūs paplūdimiai. Vietovė garsėja natūraliai 
trykštančiomis karštosiomis versmėmis, o terminių 
vandenų centrai siūlo pačias įvairiausias sveikatinimo 
paslaugas.

Grožio paslaptis 
Kerintis Kampanijos regiono pakrančių grožis 
užkoduotas pačiame pavadinime. išvertus iš lotynų 
kalbos Kampanija reiškia „Derlingą kaimą“. Tikra tiesa: 
šio regiono dirvožemis vienas derlingiausių, todėl ir 
spalvingiausių visoje italijoje.

Trumpas gurmano gidas 
Užsukę į bet kurį Kampanijos regiono restoraną 
nesuklysite užsisakę jūrų gėrybių („Frutti di Mare“), 
„Parmigiana Melanzane“ – baklažano griežinėlių, keptų su 
mocarela, pomidorų padažu ir bazilikais, garsiųjų Kaprio 
salotų ar paragavę tikros itališkos „Margaritos“.
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Ekskursijos

TIRĖNŲ JŪROS GRAŽUOLĖ

Kaprio sala

Viešėdami Kaprio saloje:
• apžiūrėsime imperatoriaus Augusto sodus;
• tyrinėsime Anakaprio miesto gatves;
• apsilankysime kvepalų fabrike, degustuosime vietinį likerį;
• akis ganysime po spalvingus salos peizažus;
• savarankiškai galėsite pasikelti keltuvu, aplankyti garsiąją 
San Mikelės vilą, nuostabaus grožio Mėlynąją grotą.

Ekskursijos 
programa:
• keliaudami patogiu autobusu 
lankysime žavingus Amalfio 
pakrantės miestelius;
• pirmiausia sustosime ant stačios 
uolos įsikūrusiame Sorente. 
Vaikščiosime romantiškojo miesto 
gatvėmis, apžiūrėsime miesto centre 
esančią Taso aikštę, Šv. Antano 
bažnyčią;
• kita stotelė – Pozitanas, 
garsėjantis žaliame šlaite pabirusių 
baltų namukų peizažu;

Sorentas ir
Amalfio pakrantė
Ant aukštų skardžių išsibarstę spalvingi nameliai, siauros vingiuotos 
gatvelės, vynuogynai, alyvmedžių giraitės, sirpstančių apelsinų ir 
citrinų aromatas ir smaragdų spalvos Tirėnų jūra – kelionė Amalfio 
pakrante primins romantišką pasaką.

Kviečiame Jus į nepaprasto grožio salą, savo 
magiška trauka garsėjančią nuo Romos 
imperijos laikų, tapusią įkvėpimo šaltiniu 
daugybei menininkų, aprašytą garsių rašytojų 
knygose. Įspūdinga Kaprio gamta ir ypatinga 
ramybė pakeri, užburia ir išlieka širdyje. Ne 
veltui ši sala vadinama „Rojaus sodu žemėje“.

• papietavę ir apžiūrėję garsiąją 
Amalfio miesto katedrą, kilsime 
aukštyn į kalnus;
• lankysimės Raveloje – 
nepaprasto grožio mieste-
sode, kurio gatvelės vingiuoja 
tarp apelsinmedžių giraičių, 
atverdamos nuostabią jūros 
panoramą. 
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NETIKĖTI ATRADIMAI

Ekskursijos programa:
• Apsilankymas Pompėjoje – tai tarsi kelionė į 
praeitį. Susipažinsite su autentiška antikinio miesto 

Ekskursijos programa:
• Pažintis su Neapoliu prasidės Plebiscito aikštėje. Čia išvysite 
Šv. Pranciškaus baziliką ir 1600 metais statytus Karališkuosius 
rūmus. Kiek tolėliau – garsioji Šv. Karlo opera ir Castel Nuovo pilis. 
• Pakilus į Pozilipo kalvą, prestižinį Neapolio rajoną, prieš akis 
atsivers kvapą gniaužianti panorama: Tirėnų jūros toliai, žavioji 
Kaprio sala, didingasis Vezuvijus, žaluma ir mažais miestukais 
nuklotos jo papėdės. 

Neapolis
Neapolis – vienas ryškiausių ir charizmatiškiausių italijos 
miestų. Dažnai vadinamas mafijos sostine, šis vaizdingoje 
įlankoje įsikūręs miestas žavi įspūdingais gamtos peizažais, 
architektūriniu palikimu, didžiausiu Europoje senamiesčiu ir 
tikrumu. Atviras, nepagražintas, kava ir krosnyje kepama pica 
kvepiantis Neapolis kviečia Jus susipažinti.

Po galingo Vezuvijaus išsiveržimo 79 metais gražiosios 
Pompėjos gyvenimas sustingo amžiams. Visų užmiršta 
ji po storu pelenų ir žemių sluoksniu glūdėjo iki pat 
XViii a., kuomet ją atkasinėti ėmėsi entuziastingi 
archeologai. Vaikštinėdami buvusio miesto gatvėmis, 
tyrinėdami archeologų radinius pamėginkite 
įsivaizduoti, koks spalvingas ir šurmuliuojantis 
gyvenimas čia vyko prieš beveik 2000 metų.

Pompėja
ir Vezuvijus
KELIONĖ Į PRAEITĮ 

struktūra, išvysite svarbiausius statinius: forumą, 
gladiatorių namus, baziliką, teatrus, Apolono 
šventyklą, turgų ir kitus. Kai kuriuose objektuose 
ypač gerai išlikę sienų tapybos fragmentai, dekoro 
elementai, senojo gyvenimo istorijas pasakojančios 
freskos ir... į akmenį sustingę patys miesto gyventojai. 
• iš arti pažinus Pompėjos miesto tragediją, metas 
susipažinti ir su jos kaltininku – vis dar karšiu 
alsuojančiu Vezuvijumi. Tai vienas pavojingiausių 
ugnikalnių Europoje, o kartu – ir viena gražiausių 
vietų. Vaikštinėdami įrengtais pėsčiųjų takais, 
mėgausitės įspūdingais peizažais, pamatysite apie 
buvusius išsiveržimus primenančius sustingusios 
lavos masyvus. 

Ekskursijos
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Neapolis
Tirėnų

 jūra

Iskijos sala

Sorentas

Kampanija

Rivjera di Ulise

Rivjera di Ulise

Kampanija
UŽBURIANTI PAKRANČIŲ MAGIJA

Smaragdinės jūros toliuose 
baltuojančios jachtų burės, ant 
skardžių išsibarstę spalvingi namukai, 
svaiginanti žalumos, spalvingų žiedų 
ir aromatų įvairovė, senovės Romos 
palikimas, nuostabus maistas ir čia 
pat prisirpusių vynuogių vynas. Pietų 
italijoje plytinčio Kampanijos regiono 
paveikslas išties įspūdingas!

Regionas

Regiono kurortai
Sorentas, kvepiantis apelsinais ir mažose kavinukėse 
verdama kava, žavintis grakščia baroko ir renesanso 
architektūra, nepaprasta ramybe ir Tirėnų jūros peizažais.

Iskijos sala – artima Neapolio kaimynė, poilsiautojus 
viliojanti maloniu klimatu, nuostabaus grožio gamta ir 
natūraliais SPA malonumais.  

Amalfio pakrantė – neabejotinai gražiausias italijos 
pajūrio kelias, kur žalumoje pabirę spalvingi miestukai, 
kalnai leidžiasi tiesiai į jūrą, o kur pažvelgsi plyti geltonos 
citrinmedžių giraitės.

amalfio pakrantė
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Le Agavi 5*
 r tDue To ri Ho el

Club 4*

La Pergola 3*Amalfis

Tirėnų jūra

Amalfio pakrantė

Sorentas

Neapolis

Amalfio pakrantės portretą kuria į jaukią visumą 
susipynusios siauros gatvelės, spalvoti namukai, 
laiptai ir tiltai bei natūralios uolos, skęstančios 
augalijos jūroje. Čia veši vynuogės, alyvmedžiai, 
citrinmedžiai, apelsinmedžiai ir kaktusai, o margą 
pakrantę glosto smaragdinės Tirėnų jūros bangos…

Amalfis – pietinė Sorento pusiasalio pakrantė, nusidriekusi kelias 
dešimtis kilometrų. Pakankamai ilgas atstumas leidžia sutalpinti 
iš tiesų įspūdingą kraštovaizdį: čia pat erdve dalinasi nedidukai 
žvejų kaimeliai ir modernūs viešbučiai, puraus auksinio smėlio 
paplūdimiai ir į jūrą smingančios stačios uolos. Dėl šių vaizdų 
neretai gražiausia Europos pakrante tituluojamas Amalfis yra 
patekęs ir į UNESCo Pasaulinio paveldo sąrašą.

Keliajant Amalfio pakrante tikrai yra kur užsukti ir į ką pasidairyti:
• Villa Rufolo – Xiii amžiuje pastatyta Rufolo dinastijos vila, kurią 
garsina nuostabūs kaskadiniai sodai, žaliuojantys nuo gegužės iki 
spalio.
• Museo della Carta – sename malūne įkurtas popieriaus 
muziejus, kuriame, be kitų eksponatų, galėsite pačiupinėti ir 
unikalaus Amalfio rankų darbo popieriaus bambagina pavyzdžių.
• Grotta dello Smeraldo – vieta, kur smaragdinių jūros bangų 
išgraužtoje oloje iš 24 metrų aukščio žemyn leidžiasi stalaktitai, 
o neatsilikdami nuo jų aukštyn stiebiasi stalagmitai – kai kurie jų 
siekia net 10 metrų.

Pakrantės panorama

Pasivaikščiokite!

amalfio pakrantė
LYG SPALVINGAS PAVEIKSLAS

Įdomu
Pakrantę garsina itališkas likeris limončelas, tiksliau – Amalfio 
terasiniuose soduose auginama pagrindinė jo sudedamoji 
dalis, Sfusato Amalfitano citrinos. 

Kurortas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt78 79
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 LE AGAVI (POSITANO)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Neapolio oro uosto, apie 
700 m iki Positano kurorto centro, šalia jūros, ant uolos.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir keletas atskirų vilų, sujungtų tarpusavyje 
funikulieriumi. Bendra teritorija – 26 000 kv. m, gausu 
žalumos. Teritorija uola leidžiasi pakopomis žemyn link 
jūros. Visi numeriai su vaizdu į jūrą. Viešbutyje yra 56 
individualaus dizaino numeriai: Classic Room (su vaizdu į jūrą 
arba sodą, balkonas, maks. 2+1 asm., 26–32 kv. m), Deluxe 
Room (su vaizdu į jūrą, terasa, maks. 2+1 asm., 30–35 
kv. m), Junior Suite (su vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris: 
svetainės zona ir atviras miegamasis, erdvi terasa, maks 
3 asm., 45–60 kv. m), Suite (dviejų kambarių numeris: 
svetainė ir miegamasis, erdvi terasa, maks. 3 asm., 60–70 
kv. m), Suite Special (erdvus, dviejų kambarių numeris: 
svetainė ir miegamasis, erdvi terasa, maks. 6 asm., 60–90 
kv. m) tipų numeriai. Visi numeriai nerūkantiems (leidžiama 
rūkyti tik balkone arba terasoje).
PAPLŪDIMYS: žvyro, yra platforma, baras už papildomą 
mokestį, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.leagavi.it

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė*
 ♦ vaikiška kėdutė pagal atskirą 
užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas
 ♦ masažas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ biliardas
 ♦ išvyka valtimi*
 ♦ vandens masažo vonia
 ♦ žvejyba
 ♦ soliariumas

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.80 81



Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DUE TORRI HOTEL CLUB 
(MAIORI)

LA PERGOLA (AMALFI)

Pusryčiai,
vakarienė4

Pusryčiai3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ sodas (ant panoraminės 
terasos)

 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas (su panoramine 
terasa ir 2 salėmis – „Pandora“ 
ir „Maiori“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ garažas*
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Neapolio oro uosto, 
apie 500 m iki Maiori kurortinio miestelio, ant uolos, 
ant jūros kranto, su panoraminiu vaizdu.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir „Residence“ pastatas (apie 200 m, per kelią iki 
jūros), kuriuose yra Standard Single (be balkono, 
maks. 1 asm.), Superior Single (balkonas, maks. 1 
asm.), Standard (balkonas, maks. 2+1 asm.), Superior 
(terasa, maks. 2+1 asm.), Family (vieno kambario 
numeris, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm.), Mono 
(vieno kambario apartamentai su virtuvės ir 
valgomojo zona, balkonas; su vaizdu į jūrą – už 
papildomą mokestį, maks. 2+1 asm.), Bilo (dviejų 
kambarių apartamentai: svetainė su virtuvės zona ir 
miegamasis, terasa; su vaizdu į jūrą – už papildomą 
mokestį, maks. 2+2 asm.) tipų numeriai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotel2torri.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius (nuo birželio 
iki rugsėjo)

 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ liftas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 1,5 km iki kurortinio Amalfio 
miestelio, apie 600 m iki paplūdimio, apie 67 km iki 
Neapolio oro uosto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2004 metais. Viešbučio 
šeimininkai – Proto šeima, kuri vadovaujasi devizu: 
„Mūsų viešbutis – Jūsų namai Amafio pakrantėje“. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, ant stogo–
panoraminė terasa. yra 12 numerių: Standard  (su daliniu 
vaizdu į jūrą, nėra balkono, maks. 2 asm., 17 kv. m), 
Superior (su daliniu vaizdu į jūrą, balkonas arba terasa, 
maks. 3 asm., 22 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: žvyro, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.lapergolaamalfi.it

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini šaldytuvas

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt80 81



Sakoma, kad pietinėje italijos pakrantėje esantis Sorentas  – vienas romantiškiausių kurortų pasaulyje. Tai lengva 
patikrinti: kviečiame į Sorentą mėgautis skaidria jūra ir nuostabiu oru, nepakartojamais vaizdais į Neapolio įlanką, 

Vezuvijaus ugnikalnį ir užsikrėsti niekur neskubančių gyventojų ramybe. 

sorentas
ČIA KARALIAUJA RAMYBĖ

Kurortas

82 83
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Tirėnų jūra

Amalfis

Kampanija

Viko Ekuensė, Meta di Sorento, Piano di Sorento, San Angelas, 
Sorento centras, Marina di Puolo ir Masa Lubrensė – tai žavūs 
poilsiautojų laukiantys miestukai, išsidėstę nuo Neapolio iki Punta 
Kampanelos iškyšulio. 

Viešėdami Sorente dėl lauktuvių galėsite nesukti galvos –
jaukiose krautuvėlėse apstu suvenyrų: rankų darbo keramikos 
gaminių, nuostabiai kruopščių nėrinių ir unikalių intarsio mozaikų. 

Patinginiavę paplūdimiuose leiskitės į kelionę – iš Sorento 
paprasta pasiekti gražiausias regiono vietoves: 

• Kaimyninę Iskiją – kur aukštos uolos, apaugusios vešlia 
pietietiška augalija, kaskadomis leidžiasi link jūros, o bangų spalva 
primena brangakmenius.

• Kaprio salą – čia verta aplankyti imperatoriaus Tiberijaus vilos 
liekanas, kartūzų vienuolyną, M. Gorkio vilą ir Piazzetta aikštę, o 
saulei leidžiantis nuo Monte Solaro kalno gėrėtis salos panorama.

• Istorinę Pompėją – Vezuvijaus pašonėje gyvavusį miestą, 
iki XViii amžiaus tūnojusį po storu pelenų ir žemių sluoksniu, ir 
kraštovaizdžio kerus dalinančią Amalfio pakrantę.

Sorento pusiasalio kurortai

Rankų darbo lauktuvės

Į kelionę po apylinkes

Įdomu Sorento grožis įkvepia menininkus – šio kurorto vardas skamba Enriko Karuzo ir Lučiano 
Pavaročio dainose, o nuostabūs vaizdai puošia ne vieną Holivudo filmą.

          Poilsiaudami 
Sorente būtinai nuvykite 
ir į Neapolio miestą – 
juos skiriantį 50 km 
atstumą smagu įveikti 
vietiniu traukiniu „Circum 
Vesuviana“.

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

So
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt82 83



 BELLEVUE SYRENE Pusryčiai,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 3 restoranai („Don Giovanni“, „Gli 
Archi“ ir „ilPino“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ baseinas
 ♦ žiemos sodas
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sorento centre, apie 50 km iki Neapolio oro 
uosto, ant uolos, ant jūros kranto. Apie 250 m iki Taso aikštės.
VIEŠBUTIS: istoriniame 1750 metų pastate – privačioje 
viloje (1820 metais atidarytas kaip viešbutis). Viešbutis yra 
netoli (apie 25 m) iki panoraminės Sorento visuomeninio 
parko terasos, iš kurios atsiveria vaizdas į Neapolio įlanką 
ir Vezuvijaus ugnikalnį. Viešbutyje yra 50 numerių: 6 Classic 
Sea View (su vaizdu į jūrą, kai kurie numeriai su prancūzišku 
balkonu, maks. 2 asm., 18–20 kv. m), 5 Superior Sea View 
(su vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 30 
Deluxe Sea View (su vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 8 Suite (kiekvienas yra išskirtinio dizaino, yra vieno 
kambario ir dviejų kambarių numeriai, su vaizdu į jūrą, dalis su 
hidromasažine vonia, didelis balkonas, maks. 2+1 asm., 43 
kv. m), 1 Suite Roccia (išskirtinis numeris natūralioje grotoje, 
nuosavas baseinas) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (platforma prieplaukoje, nusileidimas 
į jūrą kopetėlėmis), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.bellevue.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (išskyrus Classic 
numerius, registratūros lygyje)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.84 85



VIEŠBUČIO VIETA: ant jūros kranto, ant 70 m aukščio skardžio, su 
panoraminiu vaizdu į Neapolio įlanką ir Vezuvijaus vulkaną (į paplūdimį 
nusileidžiama liftu). Apie 50 km iki Neapolio oro uosto, apie 1,5 km iki 
Sorento centro (kas 30 min. važiuoja nemokamas autobusas, būtina 
registracija), apie 1 km iki Sorento geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: įsikūręs nuosavo botanikos sodo teritorijoje (27 000 kv. m), 
kurioje gera pasivaikščioti tarp žaliuojančių retų augalų, gėlių ir pasėdėti 
jaukiose pavėsinėse.
Viešbutyje yra jaukus kampelis – istorinė privati vila, žinoma kaip 
„Gorčakovo vila“, kuri XiX a. priklausė Nikolajaus ii-ojo pusbroliui. Ant 
verandos marmuro plytelių yra užrašas, primenantis, kad čia šoko 
„imperial“ teatro primabalerina Julija Sedova. Priklauso RoyAL GRoUP 
HoTELS viešbučių grupei. Viešbučio architektūrą ir dizainą sukūrė žymus 
italų architektas Gio Ponti (1962 m.). Numerių kambariai ir viešosios 
viešbučio erdvės – mėlynos ir baltos spalvos. Saulės spinduliai ir jūros 
vanduo sukuria stulbinantį erdvės didinimo efektą: atrodo, kad jūra ir 
dangus priklauso kambario ervei. Viešbutyje yra 96 numeriai: 45 Classic 
(vaizdas į sodą, balkonas, maks. 2+1 asm., 15–20 kv. m), 31 Superior (su 
vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 18 Deluxe (su vaizdu 
į jūrą, terasa, maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 2 Junior Suite (erdvūs vieno 
kambario numeriai: miegamasis ir nedidelė svetainės zona, balkonas, 
vienas numeris su vaizdu į jūrą, antras – su vaizdu į sodą, maks. 2+2 asm., 
30 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra pirsas, baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.royalgroup.it

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai,
vakarienė5PARCO DEI PRINCIPI 

(SORRENTO)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ 2 barai (hole ir paplūdimyje)
 ♦ 7 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ atviras baseinas (su jūros 
vandeniu ir tramplinu šuoliams 
į vandenį)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 4 rusiški kanalai
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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CARLTON INTERNATIONAL 
(SORRENTO)

Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ 2 barai („Piano“ baras hole ir 
užkandžių baras prie baseino)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ atviras baseinas (su soliariumu)
 ♦ koncertų salė
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: istoriniame Sorento centre, apie 50 m iki 
pagrindinės Sorento aikštės – Taso, apie 350 m iki paplūdimio. 
Apie 50 km iki Neapolio oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1955 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 1981 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 76 numeriai: DBL Garden View (vaizdas 
į sodą, maks. 3 asm., 16–18 kv. m), DBL Sea View (su vaizdu į 
jūrą, maks. 3 asm., 18–25 kv. m) tipų numeriai. Kiti numerių 
tipai (aprašymas ir kainos) – pagal užklausą. Visi numeriai 
nerūkantiems (leidžiama rūkyti tik balkone).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
platforma, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelcarltonsorrento.com

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: rankšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ centrinis oro kondicionierius

So
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as

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai4IMPERIAL TRAMONTANO 
(SORRENTO)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ varpinė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (nuo 10 iki 
200 asm.)

 ♦ 2 barai (prie baseino, 
amerikietiškas baras)

 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas („Don Alfonso“ su 
atvira terasa ir panoraminiu 
vaizdu į Neapolio įlanką)

 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ žiemos sodas
 ♦ terasa (panoraminė, šalia 
baro, terasa-soliariumas prie 
baseino )

 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: rankšluosčiai keičiami 
palikus juos ant žemės vonios 
kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas, keraminės 
plytelės (majolika)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa (daugumoje 
numerių)

 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

So
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VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Sorento miesto centre, ant 
uolos. iki uosto ir paplūdimio galima nusileisti liftu. Apie 53 
km iki Neapolio oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1812 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 115 numerių: DBL Sea View (su 
vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 19 kv. m), DBL Garden View (su 
vaizdu į sodą, maks. 4 asm., 19 kv. m), Junior Suite (su 
vaizdu į jūrą, 2-jų aukštų numeris: 1-ame aukšte: nedidelė 
svetainė, 2-ame aukšte: atviras miegamasis, 30 kv. 
m), SGL (su vaizdu į sodą, be balkono, maks. 1 asm., 13 kv. 
m) tipų numerių. Kiti numerių tipai (aprašymas ir kainos) – 
pagal užklausą. Visi numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE –  
4 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hoteltramontano.it

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.
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Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pusryčiai,
vakarienė4

So
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 LE AXIDIE (VICO EQUENSE) Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ terasa

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 1 km iki Sorento centro, 
PARCoDEi PRiNCiPi 5* viešbučio parko teritorijoje, 
apie 50 km iki Neapolio oro uosto.
VIEŠBUBUTIS: pastatytas 1970 metais. Viešbutyje 
yra 81 numeris: 73 Classic / Classic Park View tipo 
numeriai (balkonas, vaizdas į sodą arba kelią, maks. 
2+1 asm., 15–25 kv. m), 8 Standard tipo numeriai (be 
balkono, vaizdas į kelią, maks. 2+1 asm., 15 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.royalgroup.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biblioteka
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ masažas*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ vandens polo
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolas 
 ♦ soliariumas
 ♦ teniso kortas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Sorento, nuošaliame 
žvejų miestelyje Marina Di Equa, Vico Rquense rajone, 
netoli Sejano geležinkelio stoties, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas ir apartamentai. Viešbutyje yra 35 numeriai 
ir 20 apartamentų: DBL Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 22 kv. m), DBL Standard tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 4 asm. 22 kv. m). Visi 
numeriai nerūkantiems (leidžiama rūkyti tik balkone 
arba terasoje). yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.leaxidie.it

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

 LA RESIDENZA (SORRENTO)

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.
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Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DELFINO (MASSA LUBRENSE)

IL FARO (SORRENTO)

Pusryčiai,
vakarienė4

Pusryčiai,
vakarienė3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kompiuterių salė
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ išvyka jachta*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦  soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Massa Lubrense mieste, apie 8 km 
iki Sorento (apie 20 min. važiavimo iki miesto centro), 
iki paplūdimio nusileidimas laiptais, ant uolos. Apie 61 
km iki Neapolio oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 66 numeriai: DBL 
Standard (vaizdas į sodą, be balkono, maks. 3 asm., 
20 kv. m), DBL Sea View (su vaizdu į jūrą, balkonas, 
maks. 3 asm., 20 kv. m). Kiti numerių tipai 
(aprašymas ir kainos) – pagal užklausą. Visi numeriai 
nerūkantiems: visi (leidžiama rūkyti tik balkone).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra platforma, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranai („Vela Bianca“ ir „Antica 
Taverna“)

 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ garažas pagal atskirą užklausą*
 ♦ seifas
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Sorento istorinės 
miesto dalies, apie 100 m iki uosto ir miesto 
paplūdimio, apie 50 km iki Neapolio oro uosto, apie 
20 m iki autobusų stotelės.
 VIEŠBUTIS: pastatytas 1957 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutyje yra 50 numerių: 
Standard tipo numeriai (dalis numerių su balkonu, 
maks. 2+2 asm., 17–23 kv. m), Standard Sea View 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dauguma numerių 
su balkonu, maks. 2+2 asm., 17–23 kv. m), Single 
Standard tipo numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 
11 kv. m). Kiti numerių tipai (aprašymas ir kainos) – 
pagal užklausą. Visi numeriai nerūkantiems (leidžiama 
rūkyti tik balkone arba terasoje).
PAPLŪDIMYS: miesto (už 200 m nuo viešbučio), 
stambaus žvyro / akmenuotas, paplūdimio įranga, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelilfaro.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ bidė
 ♦ centrinis oro kondicionierius

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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Rivjera di Ulise
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Regionas

rivjera di ulise
LEGENDINĖS PAKRANTĖS

Nuostabūs smaragdinės jūros ir žalumoje 
skendinčių kalnų peizažai, itališkai 
nerūpestinga kaimelių atmosfera, turtingas 
istorinis palikimas, beveik 100 km paplūdimių 
ir daugybė saulėtų dienų. Vos atvykęs 
graikų poetas Homeras liko pakerėtas šios 
pakrantės žavesio ir ją apdainavo savo 
garsiojoje „odisėjoje“. iš čia kilo ir pakrantės 
vardas – vardas Rivjera di Ulise – „Uliso 
(odisėjo) Rivjera“.
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San Feličė–Čirčeo
Čirčeo kalno papėdėje įsikūręs nedidelis jaukus miestelis – 
visuomet kupinas gyvybės, itališkos kavos aromato, vietinių 
gyventojų ramybės ir lengvo turistinio šurmulio. Viešėdami čia 
būtinai aplankykite Čirčeo nacionalinį parką – čia nuostabios 
gamtos apsuptyje ilsisi nemažai išlikusių archeologinių objektų.

Sperlonga
Baltutėliai uoloje išsibarstę namukai, smagiai vingiuojančios 
senamiesčio gatvelės, žydri jūros toliai ir visa supanti žaluma – 
Sperlongos ore tiesiog tvyro romantiška atostogų dvasia! istorinių 
atradimų čia taip pat netrūksta: nemažai jų pamatysite tyrinėdami 
miestelio architektūrą, užsukę į archeologijos muziejų, nukeliavę į 
1532 m. pastatytą Truglia bokštą.

Formija
Jau Senovės Romos laikais kilmingi aristokratai vertino Formiją 
dėl čia vyraujančio malonaus klimato ir ištisus metus akis 
lepinančių vaizdingų peizažų. iki šių dienų puikiai išsilaikiusios 
jų vilos virto jaukiais ir patogiais viešbučiais, o miestelyje išlikęs 
gausus architektūrinis palikimas šių dienų poilsiautojams nesiliauja 
pasakojęs senus laikus menančias istorijas.

Sabaudija
Poilsiautojų pamėgta dėl artimos gražiosios Romos 
kaimynystės, aktyvaus naktinio gyvenimo, nuostabių 
peizažų ir puikių paplūdimių. Smėlėti ir platūs, jie čia 
tęsiasi net 20 km, o vanduo – vienas švariausių visoje 
provincijoje.

Teračina
Senovės Romos klestėjimo laikais buvusi svarbiu jūrų uostu, 
šiandien Teračina – aktyvus, šurmuliuojantis turistinis 
miestelis. Pasivaikščioti mažomis senamiesčio gatvelėmis, 
suvalgyti porciją ledų tikroje itališkoje ledainėje, pasidairyti 
suvenyrų jaukiose parduotuvėlėse, apžiūrėti gausų 
architektūrinį palikimą, palydėti saulę už didingo Čirčeo 
kalno. Argi ne puikus atostogų planas? 

Gaeta 
Gaetos įlankoje įsikūręs buvęs gynybinis miestas šiandien –
svarbus jūrų uostas ir poilsiautojų pamėgtas kurortas. Turtingas 
architektūrinis palikimas, senas istorijas pasakojančios 
senamiesčio gatvelės, gardžius jūrų gėrybių patiekalus siūlantys 
restoranėliai, jaukios parduotuvėlės, net 7 puikūs paplūdimiai 
ir nepakartojami peizažai – Gaetoje rasite viską, ko reikia 
nepamirštamoms atostogoms. 
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Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ internetas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ kortų žaidimų kambarys 

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 138 km iki Romos oro uosto, apie 
126 km iki Neapolio oro uosto, netoli Teračinos centro, ant 
jūros kranto, šalia turistinio uosto, pėsčiųjų alėjos pradžioje.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 56 numeriai: 4 Standard Single Room (su vaizdu į Jupiterio 
šventyklą ant Sant Angelo kalno, be balkono, maks. 1 asm., 
12–14 kv. m), 40 Standard (su vaizdu į jūrą (uosto link), 
balkonas, maks. 2+1 asm., 14–16 kv. m), 8 Superior (su vaizdu 
į jūrą, vienas kambarys su svetainės zona, didelė terasa 
su 2 gultais, maks. 2+1 asm., 17 kv. m), 2 Suite (su daliniu 
vaizdu į jūrą (kampiniai numeriai), dviejų kambarių numeris: 
miegamasis, dvivietė lova, odinė sofa ir žurnalų staliukas, 
svetainė, išlankstoma sofa, erdvi terasa, vonia su hidromasažu, 
maks. 2+2 asm, 38 kv. m), 2 Privilege (panoraminis vaizdas į 
jūrą, viršutiniame aukšte, pritaikytas žmonėms su judėjimo 
negalia, terasa su 2 gultais, maks. 2+1 asm., 18–23 kv. m) tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.approdograndhotel.it
  

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

L’APPRODO GRAND HOTEL 
(TERRACINA)

92 93



Pusryčiai,
vakarienė4

TORRE DEL SOLE (TERRACINA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parkas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: komplekse yra du viešbučiai, elegantiškos 
Teračinos alėjos pabaigoje, ramiame gyvenamajame rajone, 
apie 4,5 km iki Teračinos oro uosto, apie 130 km iki Romos oro 
uosto, apie 134 km iki Neapolio oro uosto. Korpusas ToRRE 
DEL SoLE 4* – ant jūros kranto (viešbučio ir paplūdimio 
neskiria kelias), korpusas RiVER PALACE 3* – apie 300 m iki 
jūros.
VIEŠBUTIS: ToRRE DEL SoLE 4* – 11-kos aukštų korpusas, 
kuriame yra 120 numerių: 10 Single Room (balkonas, be 
vaizdo į jūrą, maks. 1 asm., 9 kv. m), 16 Standard Front Sea 
View (balkonas, tiesioginis vaizdas į jūrą, maks 2+1 asm., 16 
kv. m), 32 Standard Side Sea View (balkonas, šoninis vaizdas 
į jūrą, maks 2+1 asm., 16 kv. m), 56 Standard (balkonas, be 
vaizdo į jūrą, 2+1 asm., 16 kv. m), 6 Suite (10-ame ir 11-ame 
aukštuose, dviejų kambarių numeris: miegamasis ir svetainė, 
balkonas, su vaizdu į jūrą (tiesioginiu arba šoniniu), maks. 2+2 
asm., 30 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.  
INTErNETO SVETAINĖ 
www.torredelsole.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ 5 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ seifas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas

Pramogos ir sportas:
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: komplekse yra du viešbučiai, 
elegantiškos Teračinos alėjos pabaigoje, ramiame 
gyvenamajame rajone, apie 4,5 km iki Teračinos oro 
uosto, apie 130 km iki Romos oro uosto, apie 134 km 
iki Neapolio oro uosto. Korpusas ToRRE DEL SoLE 4* – 
ant jūros kranto (viešbučio ir paplūdimio neskiria kelias), 
korpusas RiVER PALACE 3* – apie 300 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: RiVER PALACE 3* – 3-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 95 numeriai: 91 Standard tipo numeris (su 
vaizdu į baseiną arba aikštelę, balkonas maks. 2+1 asm.), 
4 Single Room tipo numeriai (su vaizdu į aikštelę, be 
balkono, maks. 1 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio (sutartinis paplūdimys 
už 100 m nuo viešbučio), skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelriverpalace.it

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

RIVER PALACE (TERRACINA) 3

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.94 95
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Teračina miesto centre, apie 100 m iki 
centrinės Piazza della Repubblica aikštės. Daugelį prekybos 
centrų, parduotuvių, barų, restoranų galima pasiekti pėsčiomis, 
apie 50 m iki paplūdimio, apie 50 m iki autobusų stotelės. Apie 
124 km iki Neapolio oro uosto, apie 136 km iki Romos oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
8 numeriai ir 1 Penthouse tipo numeris: 4 Bilo tipo numeriai (2-jų 
kambarių apartamentai: svetainė su virtuvės zona ir ištiesiama 
sofa, miegamasis, vonios kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 
45–50 kv. m), 4 Bilo Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2-jų 
kambarių apartamentai: svetainė su virtuvės zona ir ištiesiama 
sofa, miegamasis, vonios kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 
40–50 kv. m). Kiti numerių tipai (aprašymas ir kainos) – pagal 
užklausą.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.marconiresidence.it

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ virtuvė
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ lygintuvas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ skalbimo mašina
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ bidė
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ lyginimo lenta
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Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

MARCONI RESIDENCE 
(TERRACINA)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt94 95



Šiaurinis Neapolio įlankos pakraštys kviečia užsukti į iskiją – vulkaninės kilmės salą, garsėjančią nepakartojamo 
grožio paplūdimiais ir natūraliais SPA malonumais, kuriuos žada vietovėje trykštančios karštosios versmės.

iskija
ŽALIOJI SALA

Kurortas
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Riva del Sole 2*
Park Victoria 3*

Terme Tritone 4*

Parco Mare
Monte 3*

Il Moresco  5*

Excelsior
Grand
Hotel 5*

Punta Molino 5* 

Santa Maria 3*

Miramare Park Hotel 4*

Iskijos sala
Neapolis

Tirėnų jūra

Forijus

Sant
Andželas

Iskija Porto

Iskija Ponte

Baranas

Lako
Amenas

Kazamičiola
Terme

Įdomu
Iskijos plotas – vos 47 kvadratiniai kilometrai, 
tačiau jame kuo puikiausiai išsitenka 55 tūkstančiai 
gyventojų ir net 37 pakrantės kilometrai.

Rucolino – skaisčiai žalios spalvos vietinio likerio, gaminamo iš 
saldymedžių ir gražgarsčių lapų. Maistas iskijoje taip pat puikus–
žvejyba yra neatsiejama salos dalis, todėl čia visada galima 
pasivaišinti pietumis iš ką tik sugauto laimikio. Nemėgstate jūros 
gėrybių? Tuomet užsukite į vieną iš salos triušių ūkių – jei ne 
paragauti puikaus skonio triušienos, tai bent pasižvalgyti.

Būtina paragauti

Atostogautojus į iskiją vilioja visada 
žali salos peizažai, vešlios augmenijos 
supamos mažos įlankėlės ir mažų, 
glaudžiai susispietusių namukų 
architektūra. 
• Svajojantiems apie tingų poilsį 
paplūdimyje patiks puikūs smėlio 
paplūdimiai, švari jūra ir švelnus 
klimatas. 
• Atgaivinti pavargusį kūną, lepintis 
purvo voniomis ir natūralaus 
mineralinio vandens baseinais galima 
viename iš daugybės saloje veikiančių 
SPA centrų. 
• o norinčių pažinti salos istoriją ir 
kultūrą laukia senoji Aragonesės pilis.

Verta atvykti ir 
gera pasilikti
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          Maudynių sezonas 
Iskijoje prasideda 
balandžio mėnesį ir 
tęsiasi iki pat lapkričio, 
o norint pasimėgauti 
sveikatinimosi procedūromis 
nebūtina laukti sezono – 
terminių vandenų centrai 
viešbučiuose veikia ištisus 
metus.

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt96 97



Pusryčiai,
vakarienė5EXCELSIOR GRAND HOTEL 

(ISCHIA PORTO)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas (su terminiu 
36 ºC vandeniu ir hidromasažu)

 ♦ 3 barai (hole, prie baseino, 
užkandžių baras paplūdimyje)

 ♦ restoranas
 ♦ kosmetologijos kabinetas*
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ masažo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ fizioterapijos kabinetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens masažas 
 ♦ teniso kortas* (už 100 m nuo 
viešbučio)

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (majolika)
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, apie 50 km iki Neapolio oro 
uosto (apie 17 km iki Neapolio uosto ir apie 32 km keltu nuo 
Neapolio iki iskijos salos), apie 1 km iki iskijos Porto miesto 
uosto, apie 150 m iki iskijos Porto miestelio centrinės 
promenados, per nejudrų kelią iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso LEoHoTELS viešbučių 
grupei. Atidarytas 1940 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuris 
įsikūręs Viduržemio jūros pušyne. Visi numeriai – klasikinio 
stiliaus, tačiau skiriasi savo išdėstymu bei spalvine gama. 
Viešbutyje yra 85 numeriai: 7 Single Room (su vaizdu į sodą, 
be balkono, maks. 1 asm., 20–22 kv. m), 33 Standard (su 
vaizdu į sodą, pirmame aukšte, su terasa, maks. 2+1 asm., 
20–25 kv. m), 6 Superior ir 6 Superior Sea View (balkonas arba 
terasa su vaizdu į sodą arba jūrą, viršutiniuose aukštuose, 
maks. 2+1 asm., 25–30 kv. m), 12 Junior Suite ir 13 Junior 
Suite Sea View (balkonas arba terasa su vaizdu į sodą arba 
jūrą, erdvūs, vieno kambario numeriai su svetainės zona, , 
maks. 2+1 asm., 30–38 kv. m), 6 Suite Garden View ir 2 Suite 
Sea View (su vaizdu į jūrą ir Aragonesės pilį, 5 vieno kambario 
ir 3 dviejų kambarių numeriai, viršutiniuose aukštuose, erdvi 
terasa, maks. 2+2 asm., 38–43 kv. m) tipų numeriai. yra 
galimybė sujungti du Standard tipo numerius.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (šalia atviro 
baseino), skėčiai, gultai – nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.excelsiorischia.it
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

IL MORESCO (ISCHIA PORTO)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai (hole ir prie baseino)
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 150 m iki iskijos Porto miestelio 
centrinės promenados, 50 m iki paplūdimio. Apie 48 km iki 
Neapolio oro uosto, apie 1 km iki iskijos Porto miesto uosto. 
Apie 1,5 km iki terminių vandenų parko „Eden“, apie 200 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: Pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas ir vieno aukšto vasarnamiai esantys sode. Viešbutyje 
yra 69 numeriai: DBL Standard  (su vaizdu į vidinį kiemą arba 
kelią, nedidelis balkonas, maks. 2 asm., 18–20 kv. m), DBL 
Comfort (su vaizdu į sodą, balkonas, maks. 3 asm., 
23–25 kv. m), JS Sea View  (su vaizdu į jūrą, balkonas arba 
terasa, miegamasis su svetainės zona nėra atskirti, maks. 
3 asm., 32–34 kv. m), DBL Superior Side Sea View  (su daliniu 
vaizdu į jūrą, balkonas arba terasa, maks. 3 asm., 28 kv. m),  
Garden / Tower Suite (dviejų kambarių numeriai, terasa (Torre 
Suite – su vaizdu į jūrą, Giardino Suite – su nuosavu kiemeliu), 
maks. 4 asm., 55–60 kv. m), SGL (su vaizdu į vidinį kiemelį arba 
kelią, nedidelis balkonas, maks. 1 asm., 17 kv. m) tipų numeriai. 
yra numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.ilmoresco.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (majolika)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (terminiame centre)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas*

Vaikams:
 ♦ lovelė 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt98 99



Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė5

PUNTA MOLINO (ISCHIA PORTO)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai (paplūdimyje, prie baseino, 
„Piano“ baras pagrindiniame korpuse)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 2 restoranai („La Terrazza“ pietums ir 
„Le Gourmet“ vakarienėms)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 atviri baseinai (su gėlu vandeniu ir 
terminiu 32 ºC vandeniu)

 ♦ uždaras basienas (su terminiu 36 ºC 
vandeniu)

 ♦ masažo kabinetas
 ♦ fizioterapijos kabinetas

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (majolika)
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys (lankytis galima 
tik su tėvais)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, apie 50 km iki Neapolio oro uosto (apie 17 km 
iki Neapolio uosto ir apie 32 km keltu nuo Neapolio iki iskijos salos), apie 1 km 
iki iskijos Porto miesto uosto, apie 250 m iki iskijos Porto miestelio pagrindinės 
promenados, apie 20 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: priklauso THE LEADiNG HoTELS oF THE WoRLD viešbučių 
grupei. Atidarytas 1954 metais, atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas, 2 sode esančios vilos ir bokšto formos 
„Tower“ pastatas (jame numeriai yra mažesni ir be balkonų). Viešbutyje yra 90 
numerių: 14 Single Comfort Park View / Sea View (kuklaus interjero, be balkono, su 
vaizdu į vidinį kiemą, sodą arba jūrą, maks. 1 asm., 16–20 kv. m), 53 Comfort Park 
View / Sea View (su vaizdu į parką / jūrą, su langu / balkonu, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 14 Superior Villa Park View / Balcony Sea View / New Style (vilose, su 
vaizdu į parką, maks. 2+1 asm., 28 kv. m; balkonas, su vaizdu į parką arba jūrą, 
šiuolaikiško dizaino numeriai („New Style“), maks. 2+1 asm., 25–28 kv. m), 6 
Junior Suite Villa Terrace / Balcony Sea View / New Style (numeriai vilose, su vaizdu į 
parką, maks. 2+1 asm., 40 kv. m; pagrindiniame pastate, klasikinio / šiuolaikiško 
dizaino numeriai (New Style), su vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 2+2 asm., 
30–40 kv. m), 3 Suite Balcony Sea View / Terrace Sea View (dviejų kambarių 
numeriai: miegamasis ir svetainė, viršutiniuose „Tower“ pastato aukštuose 
(numeris su vonia) arba pagrindiniame pastate (numeris su dušo kabina ir 
drabužine), balkonas / erdvi terasa su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 
45–50 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO:  paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.puntamolino.it
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

* Už papildomą mokestį.
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MIRAMARE PARK HOTEL 
(ST. ANGELO)

Pusryčiai,
vakarienė4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla*
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 250 
ir iki 50 asm.)

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 11 baseinų
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ masažo kabinetas
 ♦ televizijos salė
 ♦ fizioterapijos kabinetas*
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, apie 60 km iki Neapolio oro uosto 
(apie 17 km iki Neapolio uosto ir apie 32 km keltu nuo Neapolio iki 
iskijos salos), apie 11 km iki iskijos Porto miesto uosto, Sant Angelo 
miestelio centre, ant jūros kranto (uolos).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1965 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas – 3-jų aukštų vilos 
ant uolos, trys pastatai su Apollon Club tipo numeriais (apie 300 m iki 
pagrindinio pastato). Pagrindiniame pastate yra: 5 Single Room (maks. 
1 asm., 12 kv. m), 15 Classic Sea View Miramare (maks. 2+1 asm., 
16 kv. m), 15 Superior Sea View (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 10 Prestige 
Sea View (maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 3 Junior Suite Sea View (vieno 
kambario numeriai: svetainės zona, atvira miegamojo zona, balkonas 
arba terasa, maks. 2+1 asm., 30 kv. m) tipų numeriai. „Apollon Club“ 
pastate yra: 5 Classic Sea View (maks. 2+1 asm., 16 kv. m), 5 Superior 
Sea View (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 4 Prestige Sea View (maks. 2+1 
asm., 28 kv. m) tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.hotelmiramare.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija (rusiški 
kanalai)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

* Už papildomą mokestį.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ kirpykla
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ internetas
 ♦ 5 atviri baseinai 
 ♦ 3 uždari baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ masažo kabinetas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ televizijos salė
 ♦ fizioterapijos kabinetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA:  iskijos saloje, apie 59 km iki Neapolio oro uosto 
(apie 17 km iki Neapolio uosto ir apie 32 km keltu nuo Neapolio iki 
iskijos salos), apie 10 km iki iskijos Porto miesto uosto, apie 1,5 km iki 
Forijaus miesto centro ir uosto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro pastatų kompleksas: pagrindinis 3-jų 
aukštų pastatas, vieno aukšto vasarnamiai, papildomas pastatas 
– 2-jų aukštų vila su nuosava teritorija. Papildomame pastate 
gyvenantys svečiai gali naudotis visomis TERME TRiToNE komplekso 
paslaugomis. Viešbutyje yra 192 numeriai: 36 Single Room / Single Sea 
View, 90 Standard, 25 Standard Side Sea View, 12 Standard Front Sea 
View , 6 Superior, 15 Superior Sea View, 8 Junior Suite tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai (liepą 
ir rugpjūtį – už papildomą mokestį), paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hoteltritoneischia.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės (majolika)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ chalatas*
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 
TERME TRITONE (FORIO)

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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PARCO MARE MONTE 
(CASAMICCIOLA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ seifas

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 1,5 km iki Kazamičiolos centro, apie 2 
km iki paplūdimio. Apie 49 km iki Neapolio oro uosto, apie 1,5 
km iki uosto. Apie 3 km iki „Castillon“ terminių vandenų parko. 
Netoliese yra autobusų stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1983 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais, o 2008 metais pastatytas dar 
vienas korpusas. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra: SGL Standard (su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 1 
asm., 14–16 kv. m), DBL Standard (su daliniu vaizdu į jūrą, 
maks. 4 asm., 16–21 kv. m) tipų numerių. Kiti numerių 
tipai (aprašymas ir kainos) – pagal užklausą. yra numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.parcomaremonte.it

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ vandens masažas 

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

 
PARK VICTORIA (FORIO)

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, Forijaus miestelio pakraštyje, 
apie 700 m iki Kava del izolos paplūdimio. Apie 62 km iki Neapolio 
oro uosto, apie 1 km iki Forijaus uosto, apie 1 km iki terminių 
vandenų parko „Poseidono sodai“. Apie 500 m iki autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro du atskiri 3-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 49 numeriai: SGL Standard (su vaizdu į sodą, maks. 1 
asm., 14 kv. m), DBL Standard (be balkono, su vaizdu į sodą, maks. 
4 asm., 16–20 kv. m), DBL Standard Balcony (su balkonu, su vaizdu 
į sodą arba jūrą, maks. 4 asm.; 16–20 kv. m) tipų numeriai. Kiti 
numerių tipai (aprašymas ir kaina) – pagal užklausą. yra numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelparkvictoria.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ saugojimo kambarys
 ♦ atviras baseinas (su gėlu 
vandeniu)

 ♦ uždaras baseinas (su terminiu 
33 ºC vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ soliariumas 

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, apie 1,5 km iki Forijaus 
miesto centro, ant jūros kranto. Apie 50 km iki Neapolio 
oro uosto, apie 1 km iki Forijaus uosto. Apie 2 km iki 
„Negombo“ terminių vandenų parko. Apie 300 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 89 
numeriai: DBL Terrace Low Cost (su vaizdu į baseiną, 
baseino lygmenyje, apatiniame aukšte, terasa, maks. 4 
asm., 16 kv. m), DBL Comfort Balcony (su vaizdu į sodą arba 
kiemelį, atnaujinti numeriai, balkonas, maks. 4 asm., 16 
kv. m), DBL Comfort Sea View (su vaizdu į kiemą arba sodą, 
atnaujinti numeriai, maks. 4  asm., 16 kv. m), SGL Terrace 
(su vaizdu į sodą, terasa, apatiniame aukšte, maks. 1 asm., 
14 kv. m) tipų numeriai. Kiti numerių tipai (aprašymas ir 
kainos) – pagal užklausą. yra numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.santamariahotel.it

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

SANTA MARIA (FORIO)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ uždaras baseinas (su terminiu 34 ºCС 
vandeniu ir hidromasažu)

 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (su gėlu vandeniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ televizijos salė

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: iskijos saloje, Cetara įlankoje, apie 63 km iki Neapolio 
oro uosto (apie 17 km iki Neapolio uosto ir apie 32 km keltu nuo Neapolio 
iki iskijos salos), apie 14 km iki iskijos Porto miesto uosto, apie 2,5 km iki 
Forijaus miesto centro ir uosto, apie 10 m iki jūros (nusileidimas laiptais link 
jūros). Apie 400 m iki terminių vandenų parko „Poseidono sodai“.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 
metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 1-o aukšto 
papildomas pastatas, esantis sode. Viešbutyje yra 40 numerių: 3 Single 
Room (pagrindiniame pastate, nėra vaizdo į jūrą, be balkono, maks. 1 
asm., 9 kv. m), 11 Standard (pagrindiniame pastate, nėra vaizdo į jūrą, 
balkonas, maks. 2 asm., 12 kv. m), 15 Standard Sea View (pagrindiniame 
pastate, su vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 2+1 asm., 16 kv. m), 11 Superior 
(papildomame pastate, nėra vaizdo į jūrą, su terasa, kiekvienas numeris turi 
savo atskirą išėjimą į sodą, su kondicionieriumi, maks. 2+1 asm., 16 kv. m) 
tipų numerių.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.riva-del-sole.com

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa (išskyrus Single)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje (tik 
Superior)

 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius pagal atskirą 
užklausą* (Superior Room 
nemokamai)

RIVA DEL SOLE (FORIO)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė2
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Bėgant metams, besikeičiant 
kartoms ir kultūroms susiformavo 
nepaprastai spalvinga ir įvairi, 
ne visai itališka, tradicinė salos 
virtuvė, kurią viešint Sardinijoje 
tiesiog būtina išbandyti. o patys 
tikriausi ir gardžiausi atradimai 
laukia pasukus toliau nuo turistinių 
alėjų, apsilankius vietinėse 
parduotuvėlėse ar jaukiai įsitaisius 
restoranėlyje ant jūros kranto.

Virtuvės 
atradimai

Įdomu
Carta di Musica (Natų lapas) – taip vadinama tradicinė 
Sardinijos duona, savo forma primenanti mūsiškius lietinius 
blynus. Plonyčius traškius duonos lakštus pirmieji pradėjo 
kepti kalnų piemenys.

Sardinijos 
skoniai
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Kviečiame paskanauti:

• Pecorino Sardo – kietojo sūrio, gaminamo iš kalnų pakalnėse 
besiganančių avių pieno.

• Porcheddu – gaiviomis mėtomis ir aromatingais prieskoniais 
įtrinto, ant iešmo iškepto paršelio.

• Gioddu – tiršto kalnų ožkų pieno jogurto.

• Culurgionis – virtinukų su bulvių, sūrio ir mėtų įdaru.

• Pinzimonio – salierų, artišokų ir pomidorų salotos su 
alyvuogių aliejaus ir citrinų sulčių užpilu.

Lauktuvėms
Parsivežkite Mirto di Sardegna – likerio, gaminamo 
iš saloje augančių mirtos uogų, garsiojo citrininio 
Limoncello arba Nuragus di Cagliari – įspūdingųjų 
akmeninių nuragų garbei pavadinto vietinio vyno.

Smaližiams patiks

Torrone – vienas mėgstamiausių salos gyventojų saldumynų – 
minkštas riešutų masės ir cukraus desertas.

Sebadas – saldžios tešlos medumi aptepti pyragėliai su pekorino 
sūrio įdaru.

Formagelle – pyragėliai su rikotos sūriu, šafranu ir citrinų 
žievelėmis.
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įdomių faktų apie 
SaRdiNiją

10 faktų 10
Kaljaris – miestas staigmena
„Keistas ir netikėtas, visai ne itališkas“ – su rašytojo Davido 
Lorenso žodžiais visiškai sutinkame ir mes. Žavingoji, ant 
kavos iškilusi salos sostinė yra senesnė už pačią Romą, o joje 
verdantis gyvenimas – visiškai kitoks nei žemyninėje italijoje.

Jūrų valdovo rūmai
iš Algero atplaukę laiveliu ir nusileidę 675 laiptelius gilyn į 
olą, pateksite į įspūdingąją Neptūno grotą. Per ilgus metus 
stalaktitai ir stalagmitai čia sukūrė menes, kambarius 
ir įmantriausias formas. o iš Muzikos terasos atsiveria 
nuostabus vaizdas į didžiausią Europoje požeminį Lamarmoro 
ežerą.

Smaragdinė pakrantė
Nepaprasto žydrumo vanduo, tiesiai į jūrą neriančios uolos 
ir daugybė jaukių įlankėlių su balto smėlio paplūdimiais – 
vaizdai, kuriais Jus sutiks Europos Karibais vadinama Kosta 
Smeralda. Nepaprasto grožio 55 km besidriekianti pakrantė 
ypač mylima viso pasaulio įžymybių ir romantiškų keliautojų.

Gennargentu nacionalinis parkas
Rytinėje salos dalyje besidriekiantis Gennargentu 
kalnų masyvas užburia nuostabiu kraštovaizdžiu ir 
visiška ramybe. Vaikštinėdami to paties pavadinimo 
Nacionalinio parko takais, pasieksite ir aukščiausią salos 
viršukalnę – Punta La Marmora (1834 m).

Atradimai kiekviename žingsnyje
Nuostabus ir nepaprastai spalvingas ne tik Sardinijos 
kraštovaizdis, bet ir laukiniai jo gyventojai. Tyrinėdami salos 
gamtą, išvysite laisvėje besiganančių arklių, ponių ir elnių, 
jūroje siaučiančių delfinų ir išdidžiai pakrantėse plūduriuojančių 
rožinių flamingų.
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Kaskart viešint naujoje šalyje (ar šiuo atveju – saloje) kyla klausimas: 
ką pirmiausia pamatyti, ką patirti, išbandyti? Įspūdžių kupinai Jūsų 
atostogų pradžiai sudarėme dešimties Sardinijos įdomybių sąrašą, 
kurį, neabejojame, netrukus papildysite ir patys.

Įspūdingieji nuragai
Nors tiksli šių akmeninių „avilių“ paskirtis nežinoma, 
manoma, kad jie galėjo atlikti šventyklų bei karinių 
tvirtovių paskirtį. Specialiai nuragų ieškoti nereikės – per 
8 000 bronzos amžių menančių statinių pabirę po visą 
salą.

Gurmaniška kelionė
Pažintį su vietine virtuve pradėkite nuo visoje italijoje 
mėgstamų spagečių su jūrų gėrybėmis, pomidorų padaže 
troškinto aštuonkojo ar fregola makaronų. o lauktuvių būtinai 
parsivežkite Pecorino Sardo – pikantiško kietojo sūrio iš saloje 
besiganančių avių pieno.

Milžinų sala
Senieji Sardinijos gyventojai su turistais noriai dalinasi 
po salą sklandančia legenda: paklausę jų, sužinosite, 
kad kadaise saloje gyveno milžinai, į žemę nusileidę iš 
žvaigždžių. Tai įrodančių mistinių kapaviečių, vadinamų 
Tomba di Giganti, keliaudami po salą, aptiksite ir šiandien.

Lobių ir ramybės paieškos 
Leistis į tikrų lobių paieškas kviečia senieji Sardinijos 
aukso kasybos regionai. Daugumoje buvusių kasyklų 
dabar įrengti modernūs viešbučiai žada visų pasaulio 
turtų vertą ramybę, o garsieji ingurtosu ir Montevecchio 
kaimeliai puikuojasi net UNESCo Pasaulio paveldo 
sąraše.

Tarp septynių Madalenos salų
Skaidrių jūros bangų glėbyje įsitaisiusį Madalenos 
archipelagą sudaro septynios savaip žavios salos. Čia 
smalsių akių laukia civilizacijos nepaliesta gamta, daugybė 
jaukių paplūdimių, urvai, kuriuos galima pasiekti tik 
valtimis, ir Spiaggia Rosa paplūdimys, smulkių kriauklelių 
nuspalvintas rožine spalva.
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Kaljaris
sostinės istorijos

Pietinėje dalyje įsikūrusi salos sostinė Kaljaris dar 
šiandien puikiai mena šlovingą savo praeitį. Savo 
lankytojus pakvietęs pasivaikštinėti kalvotomis 
senamiesčio gatvelėmis, jis pasiruošęs 
supažindinti su skirtingais savo šalies istorijos 
laikotarpiais ir atskleisti dar nuo Vii a. pr. Kr. 
saugomas skirtingų civilizacijų paslaptis. Įdomi 
diena laukia!

Ekskursijos

Įdomu
Už pačią Romą senesnis nedidelis pajūrio miestelis buvo svarbus 
visais laikais. Finikiečiai jį vadino „Dievo miestu“, romėnai čia 
saugodavo grūdų atsargas, bizantiečiai statė pirmąsias bažnyčias.

Ką veiksime?
• Ramiai vaikštinėdami senojo Castello kvartalo 
gatvėmis, nusikelsime į Xiii amžių: pamatysime 
išlikusią gynybinę miesto sieną, karaliaus rūmus, 
San Remy bastioną, Švč. Mergelės Marijos katedrą.

• Grožėsimės vaizdingomis salos panoramomis – 
atrodo, kad šis ant 7 kalvų įsikūręs miestas tam 
ir sutvertas. iš daugybės čia esančių apžvalgos 
aikštelių atsiveria nuostabūs vaizdai į Velnio balno 
iškyšulį, Kaljarį, Angelų įlanką ir beribes Tirėnų jūros 
platybes.

• Ekskursijos pabaigoje – laisvas laikas. Galėsite 
savarankiškai tyrinėti apylinkes, įsigyti suvenyrų, 
apsipirkti garsių prekinių ženklų drabužių ir 
aksesuarų parduotuvėse.
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Algeras 
stEbinantys atradiMai

Ką veiksime?
• Vaikštinėdami miesto gatvėmis išvysime 
puikiai išsilaikiusias gynybines sienas, bastionus, 
istorinius pastatus, senovines bažnyčias.

• Pakviesime apsilankyti nuostabiose bangų 
suformuotose Neptūno olose – nuplaukę 
čia laiveliu ir įveikę 656 laiptelius pateksite į 
nepaprastą stalaktitų ir stalagmitų pasaulį su 
tyvuliuojančiu didžiuliu druskos ežeru.

• Parsivešime suvenyrų. Vienas tradicinių Algero 
miesto amatų – jūroje randamo raudonojo 
koralo dirbinių gamyba. Užsukę į vieną iš 
daugybės mažų parduotuvėlių, galėsite įsigyti 
įspūdingų rankų darbo papuošalų, figūrėlių, 
dėžučių ar paveikslų.

Ekskursijos

Kviečiame Jus į Algerą – spalvingą miestą-tvirtovę, 
stebinantį įdomia savo atsiradimo istorija. 1354 m. 
karalius Pedro iV Aragonietis, užkariavęs šį miestą, 
apgyvendino čia katalonus ir davė miestui ispanišką 
vardą: Barseloneta (Mažoji Barselona). Naujieji 
gyventojai atsivežė čia ne tik kataloniškus papročius, 
tradicijas, bet ir kalbą, kuria vietiniai gyventojai kalba 
ir šiandien.

Įdomu Neptūno oloje  telkšantis Lamarmoro 
druskos ežeras laikomas vienu didžiausių 
požeminių ežerų Europoje.
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Ekskursijos

 „Sa Festa“
Folkloro vakariEnė

italų virtuvė – garsi ir vertinama visame pasaulyje. 
Tačiau nesuklyskite Sardinija: tai ne visai italija, o 
sardai – ne visai italai, vadinasi, ir maistas čia – ne 
visai itališkas. Paragauti Sardinijos regionui būdingų 
gardumynų ir iš širdies pasilinksminti kviečiame Jus 
į „Sa Festa“ – jaukų, smagų ir skanų folkloro vakarą.

Šventinės linksmybės
Svetingai sutikti ir pakviesti į vakaro šeimininko Acterio 
namus, susipažinsite su tradiciniais Sardinijos menais, išgirsite 
seniausią pasaulyje instrumentą – launeddas, klausysitės 
vyrų choro atliekamų liaudiškų dainų, išgirsite tenores – dainų 
atlikimo būdą, įtrauktą į UNESCo Pasaulio paveldo sąrašą. 

Vakaro skanumynai 
Po pasirodymo – metas pažinčiai su tradicine Sardinijos virtuve, 
garsėjančia paprastu, tačiau šviežiu ir natūraliu maistu. Vakaro 
šeimininkas pasirūpins, kad ant stalo nieko netrūktų – ragausime 
gardųjį pekoriną – avių pieno sūrį, valgysime gardžiai paruoštus 
avienos patiekalus, jūrų gėrybes ir, žinoma, gurkšnosime tradicinį 
salos vyną. Laukia skanūs atradimai!
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Nora
archEologinis 
KoMPLEKSAS

Miesto dosjė
Kadaise Nora ypač svarbus Viduržemio jūros 
uostas ir rekreacinis kurortas – senovės romėnai į 
čia buvusias sanatorijas atvykdavo atgauti jėgų ir 
pailsėti. Šiandien čia įkurtas archeologijos parkas, 
kuriame saugomas ne vienos civilizacijos palikimas.

Kviečiame Jus į išvyką po buvusį miestą, ku-
rio vietoje įkurtame archeologiniame parke 
vis dar sklando antikos laikų dvasia.

Ekskursijos

Svarbūs radiniai
Kasinėdami buvusio miesto teritoriją, archeologai 
aptiko radinių, priklausiusių finikiečiams, čia  
gyvenusiems finikiečiams. Vaikštinėdami Noros 
archeologiniame parke išvysite senovės miesto 
griuvėsius su tiltu ir antikinėmis mozaikomis, 
amfiteatrą, senosios gydyklos liekanas.
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įspūdingosios uolos

Ekskursijos

svečiuose pas trolius
Jūsų laukia intriguojanti viešnagė po mitinių būtybių – trolių – teritoriją. Pastarųjų galbūt ir nesutiksite, tačiau iš 
apsilankymo paslaptingame ir įmantriame uolų pasaulyje parsivešite šūsnį įspūdžių! Aplankysite stebuklingomis 
pramintas grotas, klaidžiosite paslaptingomis požeminėmis galerijomis, grožėsite įmantriomis, vaizduotę 
žadinančiomis, stalaktitų ir stalagmitų formomis.

Keliaudami gražiausiomis 
Sardinijos pakrančių apylinkėmis 
aplankysime įspūdingąsias Is 
Zuddas – vienas didžiausių uolų 
Europoje, gamtos sukurtas per 
daug milijonų metų.

Gamtos sukurta architektūra
Nusileidę į pačią gilumą, pateksite į nepaprasto 
grožio ir formų sales, paslaptingas galerijas, 
aplankysite didžiulę „Teatro“ grotą, „Vargonų 
kambarį“, retais mineralais nusagstytą 
„Ekscentriškąjį kambarį“.

Dar įspūdingesnis apsilankymas 
Is Zuddas laukia per Kalėdas – 
šventiniu laikotarpiu „Vargonų 
kambaryje“ įkurdinama rankų 
darbo prakartėlė.

Įdomu
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Malonūs saulės spinduliai, lengvas 
brizas, gaivinantys vandens purslai ir 
neaprėpiami smaragdinės jūros toliai – 
kviečiame Jus į nuostabią jūrinę išvyką 
šalia Sardinijos krantų. 

Įspūdžius pasirinkite patys 
• motorinė jachta – ramiam komfortiškam poilsiui su visais patogumais;
• burinė jachta – pasiilgusiems romantikos ir variklio gausmo netrikdomo bangų 
ošimo;
• greičio mėgėjams – pripučiama valtis su dviem galingais varikliais. Šią valtį 
galėsite vairuoti patys.

Keturračiai
Leiskimės į nuotykius! Įspūdingas Sardinijos pakrantes tyrinėsime važiuodami galingais keturračiais. Įveikę bekelės 
kliūtis, per pelkes ir miškus pasieksime gražiausius Pietų Sardinijos pakrantės paplūdimius, maudysimės krištolo 
skaidrumo tyrumo vandenyje, išvysime druskų ežeruose gyvenančius rožinius flamingus. Į įspūdžių kupiną išvyką 
kviečiame ir didelius, ir mažus!

Ekskursijos

viešpataujanti jūra
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pietinė Sardinija 
TObUlų ATOSTOgų IdIlė

Pietinė
Sardinija

Neaprėpiami Viduržemio jūros toliai, įspūdingi Monti del Sulcis kalnų peizažai, spalvingi ir jaukūs pakrančių 
miesteliai, istoriniai atradimai ir balto smėlio paplūdimių ramybė – pietinė Sardinijos dalis tiesiog sutverta 

nepamirštamoms atostogoms. 

Tikras poilsis

Prabangios, komfortiškos, šeimyninės 
ar ekonomiškos – kad ir kokie būtų 
Jūsų atostogų lūkesčiai, jie su kaupu 
išsipildys svetingoje Sardinijoje. 
Vaizdingų pakrančių kurortuose gausu 
įvairiausio lygio viešbučių, siūlančių 
aukšto lygio aptarnavimą ir malonius 
nerūpestingų atostogų potyrius.
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Narbolija

Arborėja

eAlg ras

Sardinija

Olbija

Kaljaris
Kosta Rei

Vilasimius

Pula

Kija

Tirėnų
 jūra

Santa Margarita di Pula

         Tradicinės 
lauktuvės iš 
Sardinijos: 
išskirtinio skonio 
mirtų likeris 

Mirto di Sardegna, gaivus citrininis 
Limoncello, čia sirpstančių vynuogių 
vynas bei tyras alyvuogių aliejus.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Pietinė
Sardinija

Pietinė
Sardinija

Pietų pakrantės 
kurortai

• Pula kviečia poilsiui pušynų 
apsuptuose balto smėlio 
paplūdimiuose.
• Kija sužavės įspūdingo aukščio 
auksinio smėlio kopomis. 
• Arborėja ištisus metus vaišina sultingais 
vaisiais ir kviečia stebėti paukščių. 
• Vilasimiuso pakrantes dėl ypač skaidraus 
vandens dievina nardytojai.
• Kosta rei – pasivaikščiojimai 8 km balto smėlio 
paplūdimiu nuteikia ypač romantiškai.
• Kaljaris – šurmuliuojanti, senas istorijas 
pasakojanti šiuolaikiška salos sostinė.

Atostogos aktyviai

Pietinėje Sardinijos pakrantėje įsikūrusiuose 
kurortuose pramogų tikrai netrūksta.
Vandens mylėtojų laukia įspūdžiai Viduržemio 
jūroje: žvejyba, nardymas, jėgos aitvarai, 
buriavimas, plaukimas jūrinėmis baidarėmis, 
greitaeigiais kateriais, vandens motociklais.
Pažinti salos kultūrą kviečia įvairios ekskursijos 
ir daugybė čia vykstančių tradicinių renginių.
Gamtos vaikams nepamirštamų įspūdžių 
paliks pasivaikščiojimai dešimtis kilometrų 
besitęsiančiais paplūdimiais, žygiai po čia pat 
stūksančius kalnus.
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Kosta Rei

Kaljaris

Pula

Forte Village

Kija

Marakalagonis

Tirėnų jūra

Setar 4*

žavingoji sostinė

kaljaris

Kvartu Sant’ Elena pavadinimas siejamas su Šv. 
Elenos vardu ir atstumu iki Kaljario – abu miestus 
skiria keturios (lot. quartum) mylios.Įdomu

Naujų atradimų ir praeities 
istorijų kupinų atostogų kviečia 
šurmuliuojanti ir spalvinga 
Sardinijos salos sostinė.

Kurortas

Turtinga praeitis 
Apie ją Jums papasakos vingiuotos, į 
kalną kylančios sostinės senamiesčio 
gatvelės. Užkopusius į viršų pasveikins 
Šv. Mykolo pilis ir Bizantijos laikų 
bažnyčia, prieš akis atsivers nuostabi 
salos panorama.

Daugiau praeities istorijų: 
• Tuvixeddu kapavietė ir romėnų 
amfiteatras;

• Nacionalinis archeologijos muziejujus;

• Švč. Mergelės Marijos katedra;

• 1307 metais pastatytas 38 m aukščio 
gynybinis bokštas su marmurine 
dramblio skulptūra.

Gamtos grožybės 
Įspūdingų vaizdų apstu, kur bepažiūrėsi, tačiau didžiausi 
įspūdžiai laukia apsilankius Kaljario botanikos sode, kur išvysite 
per 2000 įvairiausių augalų rūšių.

Kvartu Sant’ Elena
Šis Kaljario provincijai priklausantis miestas – trečias pagal 
dydį Sardinijoje. Pasivaikščioti po jį ypač patiks besidomintiems 
bažnyčių architektūra: be didingos Šv. Elenos bazilikos, čia taip 
pat atviros Šv. Agatos, Šv. Andriaus ir Šv. Benedeto bažnyčios.

Vietiniai skanumynai 
Šviežių jūros gėrybių, kalnų papėdėse besiganančių avių sūrio, 
burnoje tirpstančių saldumynų ir kitų vietinių gardumynų 
ieškokite Kaljario turguje. Apsilankymas čia – taip pat įdomi 
kultūrinė patirtis. Juk vienoje didžiausių Europos prekyviečių 
šurmuliuoja tikras, neturistinis vietinis gyvenimas.
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žavingoji sostinė

kaljaris

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

SETAR 4 Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ baras
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Kaljario oro uosto – Elmo, 
apie 12 km iki Kaljario miesto centro, apie 2 km iki Margine 
Rosso paplūdimio, apie 2,5 km iki Poetto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 106 standartiniai numeriai su 
balkonu arba terasa: Standard Room tipo numeriai, DUS 
Standard Room tipo numeriai (1 asm. apgyvendinimas 
standartiniame dviviečiame numeryje).
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelsetar.it

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ internetas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas

Ka
lja

ris
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pušynų apsupta

pula

Žavingoji Pula užburia akimirksniu: žydros jūros glostomų paplūdimių baltumu, žalių pušynų aromatu, vietinių 
namelių spalvomis ir nepaprasta ore tvyrančia ramybe.

Kurortas
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Pula
Baia Di Nora (S. M. di Pula) 4*

Lantana Resort 4*

Is Morus (S. M. di Pula) 4*
Is Morus - Villas (S. M. di Pula) 4*

Mare Pineta Hotel (S. M. di Pula) 3*
Flamingo (S. M. di Pula) 4*

Forte Village kompleksas

Tirėnų jūra

Kosta Rei

Kaljaris

Kija

Įdomu
Kiek toliau nuo Pulos išlikusi archeologinė vietovė Nora – 
seniausio Sardinijos miestelio griuvėsiai. Ši prieš 3000 metų 
įkurta gyvenvietė saugo prisiminimus apie pirmuosius gyventojus 
finikiečius, o išlikę istoriniai statiniai mena Romos laikus: verta 
aplankyti romėnų termas, teatrą, vilas.

Rožinis grožis
Vaikštinėdami ilgu plačiu Šv. Margaritos (Santa Margherita di Pula) 
paplūdimiu sutiksite įdomių pakeleivių – pakrantėje išdidžiai 
„besiganančių“ flamingų. Rudenį jie pasipuošia ryškiai rožine 
spalva. Patikėkite – vaizdas vertas Jūsų fotoaparato blykstės!

Vakarinė Pula
Sutemus įsižiebia jaukaus miestelio šviesos, o centrinė 
Pulos aikštė prisipildo vietinių gyventojų pokalbių, turistų 
šurmulio ir viliojančių restoranų gaminamų patiekalų kvapų. o 
šurmuliuojantis vietos turgus draugiškais prekeivių balsais ragina 
įsigyti neapsakomo skonio šviežių vaisių, daržovių ar žuvies.

Ką nuveikti?
• Pulos turguje įsigykite šviežių vaisių, daržovių, 
vietinės gamybos sūrių ar čia pat pagautų jūros 
gėrybių.
• Nuvykite į kaimynystėje esantį Noros paplūdimį ir 
čia stūksantį senąjį romėnų amfiteatrą.
• Aplankykite Porto d’Agumu paplūdimį „saugančius“ 
bokštus-dvynius.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

         Puloje svečių 
laukia ant jūros kranto 
ir šalia pušynų įrengtos 
spalvingos vilos 
bei išskirtine prabanga 
viliojantis „Forte 
Village“ kompleksas.

Pu
la
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pu
la

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ išvyka valtimi*
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje salos pakrantėje, nedidelėje Noros 
gyvenvietėje (netoli senovės finikiečių miesto griuvėsių), apie 2 km iki 
Pulos miestelio, apie 35 km iki Kaljario miesto oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais. Kompleksą sudaro 1-o ir 2-jų 
aukštų korpusai, išdėstyti ratu, kurio centre yra gražus sodas su 
fontanu. Viešbutyje yra 121 numeris: Standard tipo numeriai (20 
numerių yra 1-ame aukšte, su išėjimu į sodelį, 17 numerių yra 2-ame 
aukšte, su balkonu, maks. 2+1 asm., 21–28 kv. m), Panoramica Garden 
tipo numeriai (22 numerių yra 1-ame aukšte, su išėjimu į sodelį, 11 
numerių yra 2-ame aukšte, su balkonu ir vaizdu į sodą, maks. 2+1 
asm., 21–28 kv. m), Panoramica Fontana tipo numeriai (33 numeriai 
yra 1-ame aukšte, su išėjimu į sodą, 15 numerių yra 2-ame aukšte, 
su balkonu ir vaizdu į fontaną, maks. 2+1 asm., 21–28 kv. m), 2 
Superior tipo numeriai (1-ame aukšte, terasa su 2 gultais, sūkurinė 
vonia su hidromasažu, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 3 Panoramic 
Superior tipo numeriai (2-ame aukšte, balkonas, sūkurinė vonia su 
hidromasažu, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 1 Suite Panoramic Fountain 
tipo numeris (dviejų kambarių numeris, balkonas su baldais, su vaizdu 
į sodą, sūkurinė vonia su hidromasažu, maks. 2+1 asm., 46 kv. m).
yra numerių, pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelbaiadinora.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

BAIA DI NORA (S. M. DI PULA) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pu
la

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas
 ♦ buriavinas
 ♦ jodinėjimas žirgais
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ golfas
 ♦ kanoja
 ♦ burlenčių sportas
 ♦ SPA centras*
 ♦ dviračiai
 ♦ jėgos aitvarų sportas
 ♦ teniso kortas
 ♦ vandens slidės

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: nedidelio Pulos miestelio pakraštyje, apie 35 km 
iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: naujos statybos viešbučių kompleksas siūlo Standard 
tipo numerius ir apartamentus su įrengtomis virtuvėmis. 
Pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2- jų aukštų pastatas, kuriame yra: 
Standard Terrazza tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), Superior 
Terrazza tipo numeriai (maks. 4 asm., 26 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (connected tipo numeriai, vienintelis pasiūloje; sudarytas 
iš 2 Standard tipo numerių, 2-ame aukšte, balkonas, 2 vonios 
kambariai, maks. 5 asm., 32 kv. m), Bilo tipo apartamentai (maks. 
4+1 asm., 40 kv. m), Trilo tipo apartamentai (maks. 6 asm., 50 kv. m), 
Trilo 2 Bathroom tipo apartamentai (maks. 6+1 asm., kv. m). Svečiai, 
gyvenantys apartamentuose, gali naudoti viešbučio Lantana Resort 
paslaugomis. Į apgyvendinimo apartamentuose kainą įskaičiuota: 
patalynė, elektra, vanduo, galutinis tvarkymas; svečiams, kurie 
gyvena dvi ar daugiau savaičių, numeriai tvarkomi kasdien. Nėra 
užstato. yra numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo negalia, bei 
numerių rūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai – nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.lantanaresort.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 1 kartą 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pramoginiai renginiai 

LANTANA RESORT 4          Pusryčiai,
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 2 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ konditerija
 ♦ masažo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietvakarinėje pakrantėje, netoli iki Santa 
Margarita di Pula miestelio, apie 50 km iki Kaljario miesto oro uosto, 
gamtos parke (7 ha), kuris nusileidžia iki pat jūros.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas (55 įvairių kategorijų 
numeriai), 8 vilos ir 8 kotedžai, kuriuose yra Junior Suite tipo numeriai. 
Viešbutyje yra: Standard Park Side tipo numeriai (standartinis numeris 
su miegamuoju, vonios kambarys su dušo kabina arba vonia, ne visi 
numeriai su balkonu, su vaizdu į sodą, maks. 2 asm.), Standard Sea 
Side tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), Junior Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm.), Prestige ir Prestige Superior tipo numeriai (maks. 2 asm.) bei 
kotedžai:Vega-Apollo-Nettuno (2 Junior Suite tipo numeriai, Connect tipo 
numeriai, su atskiru įėjimu, terasa arba kiemelis), Orione-Sirio-Venere (2 
Junior Suite tipo numeriai, su atskiru įėjimu, terasa), Lem (2 Suite tipo 
numeriai su atskiru įėjimu, terasa arba kiemelis), Urano (2 Junior Suite tipo 
numeriai su atskiru įėjimu, terasa, netoli jūros).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.ismorus.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą klausą*
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦  pramoginiai renginiai

IS MORUS (S. M. DI PULA) 4 Pusryčiai,
vakarienė

IS MORUS - VILLAS (S. M. DI PULA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ konditerija
 ♦ masažo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ golfo laukai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietvakarinėje pakrantėje, netoli iki Santa 
Margarita di Pula miestelio, apie 50 km iki Kaljario miesto oro uosto, gamtos 
parke (7 ha), kuris nusileidžia iki pat jūros.
VIEŠBUTIS: Villa Marte tipo vila (maks. 5 asm.), Marte Suite tipo 
numeris (maks. 2 asm.), Marte Junior Suite tipo numeris (2 asm.), Villa Titano 
tipo vila (maks. 5 asm.), Titano Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Titano Junior 
Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Villa Omega tipo vila (maks. 5 asm.), Omega 
Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Omega Junior Suite tipo numeris (maks. 
2 asm.), Villa Giove tipo vila (maks. 4 asm.), Villa Mercurio tipo vila (maks. 7 
asm.), Mercurio Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Villa Gamma tipo vila (maks. 
7 asm.), Gamma Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Villa Plutone tipo 
vila (maks. 5 asm.), Plutone Suite tipo numeris (maks. 2 asm.), Plutone DBL 
tipo numeris (2 asm.), Villa Saturno tipo vila (maks. 6 asm.), Saturno Suite tipo 
numeris (maks. 2 asm.), Saturno DBL tipo numeris (maks. 2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.ismorus.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pramoginiai renginiai 

4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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FLAMINGO (S. M. DI PULA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ banketų salė
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 baseinai

VIEŠBUČIO VIETA: vienoje iš geriausių vietų pietinėje Sardinijos dalyje – Santa 
Margarita di Pula kurorte, apie 35 km iki Kaljario miesto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas su nedideliu baseinu ir 
dešimt kotedžų, iš kurių keturiuose yra dviejų kambarių Suite I Nidi tipo 
numeriai. Viešbučio teritoriją supa eukaliptai. Viešbutyje yra 180 numerių: 
Classic Standard ( maks. 2+1 asm.), Standard  (su vaizdu į sodą, kotedžai 
prie pagrindinio pastato, 1-ame arba 2-ame aukšte, maks. 2+2 asm.), 
Standard Sea View (su vaizdu į jūrą, kotedžai prie pagrindinio pastato, 1-ame 
arba 2-ame aukšte, maks. 2+2 asm.), Superior Sea View (su vaizdu į jūrą, 
pagrindiniame pastate, 2-ame aukšte, maks. 2+1 asm.), 44 Superior I Nidi 
(naujuose kotedžuose, apie 70 m iki jūros ir pagrindinio pastato, nuosavas 
sodas, 1-ame arba 2-ame aukšte, maks 2+1 asm.), 20 Suite I Nidi (dviejų 
kambarių numeris su erdvia svetaine ir miegamuoju, atskirtais durimis, apie 
70 m iki jūros ir pagrindinio pastato, nuosavas sodas, maks 2+2 asm.) tipo 
numeriai.
PAPLŪDYMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ www.hotelflamingosardinia.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas*
 ♦ komsetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness centras
 ♦ vandens dviračiai*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ banglenčių sportas*

4 Pusryčiai,
vakarienė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MARE PINETA HOTEL 
(S. M. DI PULA)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: ant jūros kranto, tankiame 
pušyne, ramioje Santa Margarita di Pula 
pakrantėje, apie 35 km iki Kaljario oro uosto, apie 
6,5 km iki Pulos miesto, apie 100 m iki autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 1-o aukšto 
pagrindinis korpusas ir nedideli 1-o aukšto 
kotedžai pušyne. Numeriai paskutinį kartą 
atnaujinti 2011–2012 metais. Standard tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotelmarepineta.it

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai 

3 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: 5-ių aukštų viešbučio CASTELLO 5* kompleksas 
FORTE VILLAGE RESORT įsikūręs pušyne, netoli jūros. Vienas iš 
elegantiškiausių viešbučių saloje, panašus į seną pilį, apsuptą šimtamečių 
Viduržemio jūros regiono pušų. 
VIEŠBUTIS: Viršutiniuose aukštuose atsiveria nuostabūs vaizdai į jūrą ir 
kalnus. Visi interjerai dekoruoti Sardinijos salos stiliumi. Viešbutyje yra 
181 numeris: Superior (balkonas, su vaizdu į pušyną, maks. 2+1 asm., 
20–24 kv. m), Superior Garden (balkonas, su vaizdu į sodą, maks. 2+1 
asm., 30–34 kv. m), Superior Mare (balkonas, su vaizdu į į jūrą, maks. 2+1 
asm., 20–24 kv. m), Executive Mare (balkonas, su vaizdu į jūros pusę, maks. 
2+1 asm, 30–34 kv. m), Deluxe Patio (su nuosavu kiemeliu, maks. 2 asm, 
28 kv. m), Prestige (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 30 kv. m + 27 kv. m 
terasa), Prestige Plus (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 35 kv. m + 23 kv. m 
terasa), Executive del Mare (su vaidu į jūrą, 30–34 kv. m), Royal Suite (su 
vaizdu į jūrą, gali būti sujungtas su Executive De Luxe Mare tipo numeriu, 
140 kv. m), Presidential Suite (110 kv. m + 150 kv. m terasa), Suite Nora (72 
kv. m + 74 kv. m terasa), Suite Chia (52 kv. m + 72 kv. m terasa), Suite Bithia 
(95 kv. m + 20 kv. m terasa + 37 kv. m terasa-soliariumas), Junior Suite 
(terasa su vaizdu į jūrą ir pušyną, 64 kv. m).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sporto akademija
 ♦ restoranas 
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pramoginiai renginiai 

FORTE VILLAGE - CASTELLO 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ tinklinis*
 ♦ vandens polo*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

5 Pusryčiai,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

5 Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 14 barų
 ♦ 21 restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinai
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ tinklinis*
 ♦ vandens polo*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Viduržemio jūros regiono parko 
tyloje. Teritorijoje, kurioje auga daugiau nei 2 000 augalų rūšių. 
VIEŠBUTIS: Visi LA PINETA 4* viešbučio pastatai buvo 
atnaujinti 2010 metais ir dabar turi bendrą pavadinimą – 
ROYAL PINETA 5*. Viešbučio 2-jų aukštų pastatai yra pasagos 
formos. yra tarpusavyje sujungtų numerių šeimoms. Viešbutyje 
yra 102 numeriai: Family Room tipo numeriai (1-ame aukšte, 
su kiemeliu, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Superior Terrace tipo 
numeriai (2-ame aukšte, balkonas, su vaizdu į sodą, maks. 2+1 
asm, 24–26 kv. m), Family Royal Pineta tipo numeriai (1-ame 
aukšte, su kiemeliu, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), Royal Pineta 
Terrace tipo numeriai (2-ame aukšte, balkonas su vaizdu į sodą; 
kai kurie numeriai yra 1-ame aukšte, jie gali būti sujungti su 
Family Room tipo numeriais arba su tos pačios kategorijos 
numeriais per kiemelį, 24–26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sporto akademija
 ♦ restoranas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai

FORTE VILLAGE - PINETA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Hi-Fi sistema

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ restoranas 
 ♦ sporto akademija
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Kaljario oro uosto, apie 50 km 
iki Kaljario miesto, apie 12 km iki Pulos miestelio.
VIEŠBUTIS: priklauso THE LEADING HOTELS OF THE WORLD 
viešbučių grupei. Įsikūręs tarp šimtamečių pušų, netoli SPA ir 
talasoterapijos centro „Thaermae del Forte“. Kai kurie numeriai ir 
vasarnamiai gali būti sujungti vidinėmis durimis su kaimyniniais 
numeriais ar vasarnamiais. Viešbutyje yra 47 numeriai: 25 
Standard tipo numeriai (2-ame aukšte su balkonu arba 1-ame 
aukšte su kiemeliu, maks. 2+1 asm., 26–42 kv. m), 22 Bungalow 
tipo numeriai (vasarnamis su nuosava terasa sode, vonios 
kambarys su vonia ir atskira dušo kabina, maks. 2+1 asm., 
35–42 kv. m + 25 kv. m terasa).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

FORTE VILLAGE - 
VILLA DEL PARCO 5 Pusryčiai,

vakarienė

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ vandens polo*
 ♦ tinklinis*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5 Pusryčiai,
vakarienėFORTE VILLAGE - LE DUNE

VIEŠBUČIO VIETA: 
VIEŠBUTIS: priklauso FINE HOTELS & RESORTS viešbučių 
grandinei. 5 žvaigždučių viešbutyje Le Dune yra 39 
vasarnamiai su Deluxe tipo numeriais ir 24 Suite tipo 
numeriai su kiemeliu, sodu arba nuosava terasa. Viešbutis 
įsikūręs netoli Vaikų miestelio, yra speciali paplūdimio 
zona ir to paties pavadinimo restoranas. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutyje yra Deluxe Bungalow 
tipo numeriai (vonios kambarys su dušo kabina (kai 
kuriuose numeriuose su sūkurine vonia), kai kuriuose 
numeriuose yra poilsio zona su sofa, yra galimybė sujungti 
vasarnamius, maks. 2+1 asm., 22–42 kv. m), Le Dune Suite 
tipo numeriai (numeriai su nuosava terasa, sodu arba 
baseinu, kai kurie numeriai tarpusavyje sujungti su Deluxe 
Bungalow tipo vasarnamiais, maks. 2+2 asm., 35–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas yra
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ sporto akademija
 ♦ restoranas vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pramoginiai renginiai 

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ buriavinas*
 ♦ tinklinis*
 ♦ vandens polas*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.130 131



Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 14 barų
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 21 restoranas
 ♦ 9 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės
 ♦ jachtų nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ vandens polas*
 ♦ tinklinis*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ boulingas
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais. 
BoUGANViLLE 4* (iL ViLLAGGio 4*) viešbutis 16 metų 
iš eilės buvo apdovanotas „World‘s Leading Resort“ 
prestižiniu apdovanojimu (paskutinį kartą apdovanotas 2014 
metais). Viešbutis įsikūręs pačiame FORTE VILLAGE RESORT 
kompleso centre, apsuptas nuostabaus parko, kuriame yra 
dešimtys skirtingų Viduržemio jūros regiono medžių, krūmų 
ir gelių rūšių. Netoliese yra aikštė, kurioje beveik kiekvieną 
vakarą groja gyva muzika. Šioje aikštėje daug barų, restoranų, 
parduotuvių, kuriuose svečiai gali nusipirkti garsių prekių 
ženklų drabužių ir aksesuarų. Netoli viešbučio yra didžiulis SPA 
centras – „Thalasso del Forte“, gavęs daugybę tarptautinių 
apdovanojimų viešbučių SPA kategorijoje. Viešbutyje yra Family 
Bungalow tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 31 kv. m), Family 
Plus Bungalow tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), Superior 
Bungalow tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18–20 kv. m), Deluxe 
Bungalow tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 31 kv. m), Deluxe 
Family Plus Bungalow tipo numeriai (maks. 5+1 asm., 44 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonios kambarys
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plazminis televizorius

FORTE VILLAGE - BOUGANVILLE 4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ pramoginiai renginiai 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt130 131
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 14 barų
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 21 restoranas
 ♦ 9 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės
 ♦ jachtų nuoma

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ vandens polo*
 ♦ tinklinis*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: iL BoRGo kompleksas yra įsikūręs 
ant nedidelės kalvos šlaito, apsuptas pušų ir tropinės 
augmenijos.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 50 erdvių vasarnamių su 
terasomis, iš kurių atsiveria panoraminis vaizdas į 
sodą ir jūrą: Superior tipo numeriai (su išėjimu į sodą 
ir kiemelį, maks. 2+1 asm., 20–30 kv. m), Superior 
Terrace tipo numeriai (erdvi terasa, kai kuriuose 
numeriuose terasos yra tarpusavyje sujungtos, 
maks. 20–30 kv. m). Kai kurie vasarnamiai sujungti 
vidinėmis durimis.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ Hi-Fi sistema

FORTE VILLAGE - IL BORGO 4 Pusryčiai,
vakarienė
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FORTE VILLAGE - LE PALME Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 14 barų
 ♦ 21 restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 9 baseinai
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ buriavinas*
 ♦ tinklinis*
 ♦ vandens polo*
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis*
 ♦ futbolas*
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: netoli iki FoRTE ViLLAGE komplekso 
kurorto centro.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 140 numerių: Superior Bungalow 
tipo numeriai (1-ame aukšte, maks. 2+1 asm., 
18–20 kv. m), Le Palme Roof tipo numeriai (2-ame aukšte, 
balkonas; yra galimybė sujungti su Family Bungalow Plus 
tipo numeriais, esančiuose 1-ame aukšte, maks. 2+1 asm., 
20 kv. m), Family Bungalow tipo numeriai (dviejų kambarių 
numeris, 1-ame aukšte, vonios kambarys, kiemelis, maks. 
2+2 asm., 31 kv. m), Family Bungalow Plus tipo numeriai (du 
sujungti miegamieji, kiekviename miegamajame atskira 
vonia, lovos pastatytos „L“ raidės forma, yra galimybė 
sujungti su Le Palme Roof tipo numeriais, maks. 3 arba 
2+2 asm., 30 kv. m). Numeriai su vonia rezervuojami iš 
anksto.
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Kurortas vilasimius
stEbuklingas gaMtos grožis

Tradicinis pakrantės kaimelis įsikūręs nepaprastai gražaus kraštovaizdžio glėbyje. ilgi smėlio paplūdimiai, 
vaizdingos uolos, skaidrus įlankų vanduo – dėl neįkainojamų gamtos turtų Vilasimius paskelbtas jūros draus-
tiniu ir yra ypač globojamas bei prižiūrimas. 

Kadaise gindamiesi nuo įsibrovėlių iš jūros, 
šio miesto gyventojai traukėsi į salos gilumą. 
Todėl ir dabar Vilasimius nuo jūros nutolęs 
apie 2 km, o kurorto pakrantėse galima 

 pamatyti ne vieną gynybinį bokštą.

Įdomu
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Vilasimius

Tirėnų jūra

Cormoran Hotel &
Residence (Villasimius) 5*

Le Zagare
(Villasimius) 4*

Tanka Village (Villasimius) 4*

Kosta Rei

Kaljaris

Atostogų istorijos
Tikime, jų parsivešite ne vieną:
• apie spalvingus povandeninio pasaulio turtus ir nuskendusius 
laivus;
• apie Timi Ama druskos ežero pakrantėmis vaikštinėjančius 
rožinių flamingų būrius;
• apie jaukias, istorija alsuojančias miestelio gatveles, gardžių 
itališkų gėrybių pilnas parduotuvėles ir nuoširdų vietinių 
gyventojų svetingumą.

Paslaptingas palikimas
Vilasimius ir jo apylinkės – tikras archeologinis kapinynas. Čia 
išlikę nemažai finikiečių ir senovės Romos kultūros pėdsakų. 
Tarp jų – romėniškieji nekropoliai ir Spiaggia del Riso uolose 
iškaltos kapavietės, išsimėčiusios 54 kv. m plote bei menančios 
akmens amžių.

        Nedidelio 
miestelio gyventojai 
mėgsta linksmintis. 
Čia nuolat rengiamos 
įvairios šventės 
ir festivaliai. Jei 
pasiseks, būtinai 
sudalyvaukite bent 
viename.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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PULLMAN TIMI AMA (VILLASIMIUS) 5 Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ seifas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ paviršinis nardymas*
 ♦ nardymas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ tinklinis 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ golfo laukai*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ vandens masažas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Kaljario miesto oro uosto, apie 2 km iki 
Vilasimiuso miesto, Capo Carbonara gamtos parko teritorijoje, Timi Ama 
įlankoje.
VIEŠBUTIS: priklauso PULLMAN HOTELS & RESORTS ir ACCOR viešbučių 
grupėms. Viešbutis įsikūręs 11 ha pušyno teritorijoje. Atidarytas 2000 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio fasadas yra 
nukreiptas į flamingų pamėgtą ežerą. Ežeras nuo jūros atskirtas siaura 
balto smėlio paplūdimio juosta. Viešbutį sudaro vienas skirtingų aukštų 
pastatas (3–4 aukštai) ir papildomas 1-o aukšto pastatas, kuriuose yra 
275 numeriai: Classic Garden tipo numeriai (maks. 2 asm., 20–25 kv. m.), 
Classic Bay tipo numeriai (maks. 2 asm., 20–25 kv. m.), Superior Garden tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m), Superior Bay tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 25–30 kv. m), Superior Executive Garden tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 25–30 kv. m), Superior Executive Bay tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
25–30 kv. m), 5 Deluxe Garden tipo numeriai (maks. 2 asm., 30–35 kv. m), 
6 Deluxe Bay tipo numeriai (maks. 2 asm., 30–35 kv. m), 1 Suite Baldacchino 
tipo numeris(maks. 2+2 asm., 70 kv. m.), 1 Suite Marina 1 tipo numeris 
(maks. 2+1 asm., 55 kv. m.), 1 Suite Marina 2 tipo numeris (maks. 2+1 asm., 
35 kv. m.), 1 Suite Fiorentina tipo numeris (maks. 2+1 asm., 40 kv. m). yra 
numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nemokamas autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.pullmanhotels.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.136 137
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5 Pusryčiai,
vakarienėFALKENSTEINER CAPO BOI

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ pirtis
 ♦ gimnastika
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pilatesas
 ♦ joga
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ meditacija

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Kaljario oro uosto, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vilų 
kompleksas, kuriuose yra 148 numeriai ir vilos: DBL 
Superior tipo numeriai (pagrindiniame pastate, su vaizdu 
į sodą, 24–30 kv. m + 10–20 kv. m terasa), DBL Deluxe 
tipo numeriai (vilose, 25–30 kv. m + 6–20 kv. m sodas), 
Family Room Park View tipo numeriai (pagrindiniame 
pastate, su vaizdu į parką, svetainės zona ir miegamasis, 
36 kv. m + 10–20 kv. m terasa), Family Room Sea View tipo 
numeriai (pagrindiniame pastate, su vaizdu į jūrą, svetainė 
ir miegamasis atskirti širma, 33–43 kv. m + 10–20 kv. m 
terasa), Villa tipo numeriai (svetainė ir 2 miegamieji, 55 kv. m 
+ 6 kv. m terasa + 6–30 kv. m sodas), Suite Capo Boi tipo 
numeriai (pagrindiniame pastate, su vaizdu į jūrą, svetainė ir 
2 miegamieji, 2 vonios kambariai, 85 kv. m + 30–50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.falkensteiner.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas
 ♦ bidė
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ kūdikių vonelė 
 ♦ vežimėlis

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt136 137
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ šokių pamokos*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ golfas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kanoja*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos pakrantėje, apsuptas 
citrinmedžių ir apelsinmedžių sodų, apie 2,5 km iki Vilasimiuso 
miestelio, apie 60 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vilos ir pagrindinis pastatas. 
Visuose Standard tipo numeriuose yra balkonas arba kiemelis. 
Viešbutyje yra 54 Standard tipo numeriai, įrengti tradiciniu 
Viduržemio jūros regiono stiliumi (maks. 4 asm., 18–28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, autobusas iki paplūdimio, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotel-lezagare.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ restoranas
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

LE ZAGARE (VILLASIMIUS) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.138 139
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ 6 barai
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ kino salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens dviračiai*
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos pakrantėje, apie 1 km iki 
Vilasimiuso miestelio, apie 55 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: kurortą valdo didžiausias italijos viešbučių tinklas 
VALTUR. Viešbutyje yra 903 numeriai, suskirstyti į penkias kurorto 
struktūras, išsidėsčiusias žalioje parko teritorijoje (43 ha) su vešlia 
Viduržemio jūros regiono augmenija. FoRMULA HoTEL tipo pastate 
yra: 45 Domus Standard tipo numeriai (vieno kambario numeriai, 
3-ame aukšte, terasa, su vaizdu į sodą, maks. 2+1 asm.), 84 Domus 
junior Suite tipo numeriai (dviejų kambarių numeriai, 1-ame arba 
2-ame aukšte, miegamasis ir svetainė, 2 vonios kambariai, terasa 
arba kiemelis, maks. 2+2 asm.), 100 Dimora Family Junior Suite 
tipo numerių (dviejų kambarių numeriai, 2-jų aukštų pastatuose, 
apie 300 m iki jūros, miegamasis ir svetainė, 2 vonios kambariai, 
maks. 2+2 asm.). FoRMULA CLUB tipo pastate yra: 158 Monte 
Garden tipo numeriai (vieno kambario vasarnamiai, ant kalvos, su 
panoraminiu vaizdu, apie 600-800 m iki jūros, 1-ame aukšte, maks. 
2+1 asm.), 99 Monte Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), 302 
Casbah Standard tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), 65 Casbah Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm.), 100 Dimora Family Apartment tipo 
numerių (maks. 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.valtur.it/en/resort/tanka-village-golf-spa

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

TANKA VILLAGE (VILLASIMIUS) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt138 139
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos pakrantėje, 3 km iki 
Vilasimiuso, apie 48 km iki salos sostinės Kaljario.
VIEŠBUTIS: kompleksą sudaro pagrindinis pastatas (romėnų 
amfiteatro tipo), vilos ir žalumos apsupti vasarnamiai. FoRMULA 
HOTEL tipo pastate yra Classic Garden tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
maks. 4 asm., 25–27 kv. m), Classic Side Sea View tipo numeriai (su 
daliniu vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 25–27 kv. m), Classic DUS Garden 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 1 asm., 19 kv. m), Superior Sea 
Side tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 26–29 kv. m), Deluxe 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 26–29 kv. m), 
Junior Suite Sea View tipo numeriai (erdvūs vieno kambario numeriai, 
didelis balkonas su vaizdu į jūrą, maks. 2 asm.). FoRMULA RESiDENCE 
tipo pastate yra 36 Bilo tipo numeriai (dviejų kambarių apartamentai: 
miegamasis, svetainė su virtuvės zona, vonios kambarys, balkonas 
arba terasa su vaizdu į jūrą arba sodą, maks. 5 asm., 35 kv. m), 10 
Bungalow tipo numerių (trijų kambarių apartamentai: du miegamieji, 
svetainė su virtuvės zona, vonios kambarys, veranda su vaizdu į 
jūrą arba išėjimu į sodą; yra arčiau jūros, maks. 6 asm., 50 kv. m), 6 
Villas tipo numeriai (keturių kambarių apartamentai: trys miegamieji, 
svetainė su virtuvės zona, du vonios kambariai, veranda, maks. 7 asm., 
90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.hotel-cormoran.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

CORMORAN HOTEL & 
RESIDENCE (VILLASIMIUS) 4

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.Vaikams:
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.140 141
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ užkandžių baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sporto aikštelė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo žaidimai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Kaljario oro uosto, apie 
2 km iki Vilasimiuso miesto, apie 600 m iki paplūdimio, 
pušų ir kadagių giraitės apsuptyje, netoli yra golfo laukai.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro keletas 2-jų aukštų pastatų, 
kuriuose yra 53 šiuolaikiško stiliaus numeriai: M2 tipo 
numeriai (vienas kambarys, 1-ame aukšte, maks. 2 asm.), 
B4 tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, svetainė 
su virtuvės zona ir sofa, miegamasis, maks. 4 asm.), 
B6 tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, svetainė 
su sofa, virtuvės zona, miegamasis, maks. 6 asm.), T6 
tipo numeriai (trijų kambarių numeris, svetainė su sofa, 
virtuvė, 2 vonios kambariai, 2 miegamieji). yra keli M2 tipo 
numeriai, pritaikyti asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.sincanturesort.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas

S’INCANTU RESORT Be 
maitinimoApts

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.AptsPrašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt140 141



Kurortas

poilsis auksinėsE koposE

Kija
Įsikūrusi salos pietvakariuose, buvusio finikiečių 
miesto Bithia vietoje, žavingoji Kija užburia 
nuostabiais peizažais. iki 30 metrų siekiančios 
auksinio smėlio kopos, krištolo skaidrumo 
vandenyje plaukiojantys delfinai, plačiais smėlio 
paplūdimiais vaikštinėjantys rožiniai flamingai 
palieka neišdildomą įspūdį. 
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Įdomu
Kijos paplūdimiai kviečia paganyti akis: į 
vėjo supustytas 30 metrų aukščio kopas, 
rožinių flamingų būrius ir pakrantėje 
nardančius delfinus, O pagrindinis Kijos 
paplūdimys, apjuostas kadagiais bei 
akmenimis, primena apie kažkada čia 
stovėjusį finikiečių miestą – Bithia.

Kija

Tirėnų jūra

Pula

Atostogų atradimai
• Užlipus į senąjį Kijos bokštą atsivers nuostabūs jūros, 
kopų ir miškais nuklotų kalvų vaizdai. iš čia pamatysite Capo 
Spartivento uolas, Teulada uostą.
• Pėsčiomis tyrinėdami apylinkes galėsite sutikti Sardinijos 
elnių, danielių ir laukinių šernų.
• išsiruošę toliau aplankykite Is Cannoneris rezervatą.

Vaizdingasis pakrantės kelias
Tarp aukštų smėlio kilpų ir įvairiais mėlynos spalvos atspalviais 
mirgančių bangų vingiuoja kelias į Kiją – vienas gražiausių 
visoje saloje ir su kiekvienu posūkiu atskleidžiantis vis 
nuostabesnių gamtos vaizdų. Važiuojant šiuo keliu palei jūrą, 
prieš akis atsiveria kaimyninių salelių panorama.

Cala Cippola įlanka
Tik pėsčiomis pasiekiama netoliese esanti įlanka – tikras 
atradimas jėgos aitvarų ir banglenčių sporto mėgėjams bei 
povandeninio pasaulio tyrinėtojams. Pirmiesiems čia pučia 
visad palankus vėjas, kiti panirę į skaidrios jūros gelmes gali 
grožėtis net septyniais 25 metrų gylyje stūksančiais rifais.

Ki
ja

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt142 143
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ registratūra
 ♦ diskoteka
 ♦ 7 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ vaistinė
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarių Sardinijoje, nedidelėje Kijos gyvenvietėje, 
apie 50 km iki salos sostinės Kaljario, apie 55 km iki artimiausio 
Kaljario oro uosto – Elmo. Viešbutis yra vienas iš keturių, priklausančių 
CHIA LAGUNA RESORT kompleksui, kuris daro įspūdį elegantišku 
architektūriniu stiliumi ir interjero grožiu. Įsikūręs gamtos parko teritorijoje, 
tarp balto smėlio paplūdimių, žalių kalvų ir smaragdinių lagūnų, kuriose 
gyvena rožiniai flamingai.
VIEŠBUTIS: vienintelis 5 žvaigždučių CHIA grandinės viešbutis. itališko 
stiliaus šedevras su aukščiausio lygio patogumais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 82 numeriai: Inner tipo numeriai (kuklus, 
ekonominio tipo numeris skirtas auklei, apsaugos darbuotojams arba 
kitiems lydintiems asmenims; rezervuojamas tik kartu su aukštesnės 
kategorijos numeriu, maks. 2 asm.), Superior tipo numeriai (su vaizdu į 
CHIA VILLAGE kompleksą arba daliniu vaizdu į jūrą, terasą arba balkoną, 
maks. 2+1 asm.), Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą arba įlanką, terasa 
arba sodelis su staleliu ir gultais, maks. 2+1 asm.), Junior Suite Garden tipo 
numeriai (erdvūs numeriai su vizualiai atskirtomis svetainės ir miegamojo 
zonomis; su vaizdu į jūrą arba įlanką, nuosavas sodelis su staliuku, 
kėdėmis ir gultais; išskirtinis interjeras, sūkurinė vonia verandoje, maks. 
2+1 asm.), Suite tipo numeriai, Garden Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, skėčiai, gultai nemokamai. 
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ restoranas
 ♦ paauglių klubas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ paviršinis nardymas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

CHIA LAGUNA 5
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.144 145
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ diskoteka
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ 7 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 6 restoranai
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ vaistinė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Sardinijos dalyje, nedideliame 
Kijos kaimelyje, apie 50 km iki salos sostinės Kaljario, apie 55 km 
iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: išskirtinė zona CHIA VILLAGE 4* teritorijoje. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Visi 34 numeriai įsikūrę 
aukščiausioje viešbučio dalyje. Baseinas su kriokliu, apsuptas 
Viduržemio jūros regiono augmenijos, prieinamas tik viešbučio 
svečiams. Oasi Garden tipo numeriai (1-ame aukšte, nuosavas 
sodas, maks. 2 asm.), Oasi Garden Deluxe tipo numeriai (1-
ame aukšte, vieno kambario numeris, nuosavas sodas, maks. 
2+1 asm.), Oasi Superior tipo numeriai (2- ame aukšte, vieno 
kambario numeris, vizualiai atskirtas į prieškambarį ir svetainės 
zoną, maks. 2+2 asm.), Oasi Balcony Deluxe tipo numeriai (vieno 
kambario numeris: prieškambaris ir miegamasis, balkonas 
su panoraminiu vaizdu į Kijos įlanką, maks. 2+1 asm.), Oasi 
Balcony Suite tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, 2-ame ir 
3-ame aukštuose: erdvus prieškambaris, 2 miegamieji ir vonios 
kambariai, 2 balkonai su panoraminiu vaizdu, maks. 2+2 asm.), 
Oasi Family Room tipo numeriai (erdvūs vieno kambario numeriai, 
2-ame aukšte, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, nemokamas 
autobusas, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

CHIA OASI PRESTIGE 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt144 145
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ registratūra
 ♦ diskoteka
 ♦ 7 barai
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 3 baseinai
 ♦ vaistinė
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietryčiuose, nedideliame Kijos 
miestelyje, apie 50 km iki salos sostinės Kaljario. Priklauso CHiA 
LAGUNA RESoRT viešbučių kompleksui.
VIEŠBUTIS: viešbučio kotedžai, apsupti Viduržemio jūros regiono 
augmenijos, puikiai tinka šeimoms, norinčioms atostogas praleisti 
ramioje aplinkoje. 2012 metais buvo pertvarkytos vidinės kotedžų 
erdvės, atnaujintas interjeras. Vos keli žingsniai nuo kotedžų įsikūręs 
centras „Piazza degli Ulivi“, kuriame yra parduotuvių, baseinas, vaikų 
klubas, į paplūdimį kursuojančio autobuso stotelė. Viešbutyje yra 240 
numerių: Classic Cottage No Balcony / Balcony tipo numeriai (su vaizdu 
į viešbučio kompleksą), Classic Cottage Balcony tipo numerio  balkonas 
dažniausiai 2-ame aukšte, maks. 2 asm.), Garden Cottage tipo 
numeriai (1-ame aukšte, privatus sodas su staliuku ir kėdėmis, 
maks. 2+1 asm.), Superior Cottage tipo numeriai (plačios stumdomos 
durys stiklinėje sienoje, privatus sodelis su staliuku ir kėdėmis, maks. 
2+1 asm.), Family Cottage tipo numeriai (2-jų aukštų numeris, kai 
kuriuose numeriuose yra 2 vonios kambariai, laiptai į vaikams skirtą 
2-ą aukštą, tik šeimoms, maks. 4 asm.), Connecting Cottage tipo 
numeriai (tarpusavyje sujungti numeriai su vidinėmis durimis, 2 vonios 
kambariai, tik šeimoms, maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas
 ♦ restoranas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas*
 ♦ paviršinis nardymas*
 ♦ nardymas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

CHIA VILLAGE 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.146 147
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ diskoteka
 ♦ 7 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietryčiuose, nedideliame 
Kijos miestelyje, apie 50 km iki salos sostinės Kaljario. 
Priklauso CHiA LAGUNA RESoRT viešbučių kompleksui.
VIEŠBUTIS: įsikūręs kalvos viršūnėje, iš kurios 
atsiveria panoraminis vaizdas į jūrą. Viešbutį sudaro 
41 Bungalow tipo numeris ir 80 numerių: Standard tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm.), Superior tipo numeriai (su 
vaizdu į Kijos įlanką, maks. 2+2 asm.), Superior Mare 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, privatus sodelis, maks. 
2+asm.), Suite tipo numeriai (erdvus numeris su svetainės 
zona ir miegamuoju; su vaizdu į jūrą, privatus sodelis, 
hidromasažas, maks. 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ restoranas 
 ♦ paauglių klubas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

CHIA BAIA 3 Pusryčiai,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt146 147



300 saulėtų dienų, 8 km plačių šilkinio smėlio paplūdimių, 
žaliuojančios pušų giraitės, smaragdinės jūros peizažai – 
Kosta Rei tiesiog sutvertas ramioms, atpalaiduojančioms 
atostogoms. 

kosta rei
karališkų paplŪdiMių pakrantė

Kurortas
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Kosta Rei

Tirėnų jūra
Villas Resort (Costa Rei) 4*

Vilasimius

Jūros dovanos
Be nuostabių peizažų ir smagių maudynių, Viduržemio jūra 

Netrikdoma ramybė
Kosta Rei nėra diskotekų ar kitų triukšmingų pasilinksminimo 
vietų, todėl visiška ramybė ir kokybiškas poilsis – garantuotas. 
Čia gera atsipalaiduoti paplūdimyje, pro skaidrų vandenį žvelgti į 
kelių dešimčių metrų gelmes ar pasivaikščioti tarp ežerėlių, savo 
kaimynystėje saugančių daugybę retų paukščių rūšių.

Diana Ardinavičienė 
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

        Jei į paplūdimį 
keliausite pėsčiomis, būtinai 
susiraskite romėniškuosius 
laiptus – palei paplūdimį 
vingiuojančiomis pakopomis 
galima nusileisti iki pat 
Viduržemio jūros.

Pakrantės malonumai
Prieš akis atsiveriančius vaizdus pamilsite iš pirmo žvilgsnio: perlo 
baltumo smėlį skalaujančių bangų spalva čia varijuoja nuo skaidraus 
krištolo iki smaragdinės žalios ar dangiškos žydros. o saulėta pakrantė 
ir jūra kviečia pakilti nuo paplūdimio gulto: aktyvaus laisvalaikio 
mėgėjams patiks gaudyti vėją buriuojant ar tyrinėti gelmes nardant.

Ko
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i

lepina ir pramogų galimybėmis. Vėjas čia palankus buriuotojams, 
povandeninį pasaulį mėgsta tyrinėti nardytojai, o bangas 
„pasikinko“ banglentininkai. 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt148 149
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos salos pakrantėje, apie 60 km iki 
Kaljario oro uosto, apie 15 km iki Vilasimiuso kurorto, apie 1 km iki Kosta Rei 
miestelio.
VIEŠBUTIS: priklauso BAjA HOTELS viešbučių grandinei. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir vilos, įsikūrusios žalio sodo teritorijoje. Viešbutyje yra 
63 numeriai: Classic tipo numeriai (gultai ir skėčiai paplūdimyje 4-oje eilėje 
nuo jūros, maks. 2+2 asm., 20–25 kv. m), Superior tipo numeriai (su balkonu 
arba išėjimu į sodą, maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m), Deluxe tipo numeriai 
(2-ame pagrindinio pastato aukšte, balkonas su hidromasažine vonia, gultai 
ir skėčiai paplūdimyje 3-oje eilėje nuo jūros, maks. 2+2 asm., 33–35 kv. m), 
Classic DUS tipo numeriai (su balkonu arba išėjimu į sodą, maks. 1 asm., 20 kv. 
m), Superior DUS tipo numeriai (su balkonu arba išėjimu į sodą, maks. 1 asm., 
25 kv. m), gultai ir skėčiai paplūdimyje, jeigu yra nenaudojamų, Suite tipo 
numeriai (dviejų kambarių numeriai: miegamasis ir didelė svetainė, balkonas 
su hidromasažine vonia, gultai ir skėčiai paplūdimyje 2-oje eilėje nuo jūros, 
vakarienė a la carte restorane „i Ginepri“, SPA procedūrų komplektas 2 
asm., 30–36 kv. m), Royal Suite tipo numeriai (trijų kambarių numeriai: 2 
miegamieji, 2 vonios kambariai daugumoje numerių, balkonas arba kiemelis 
su hidromasažine vonia, skėčiais, gultais; gultai ir skėčiai paplūdimyje 1-oje 
eilėje nuo jūros, vakarienė a la carte restorane „i Ginepri“, SPA procedūrų 
komplektas 2 asm., maks. 3 arba 2+2 asm., 50–60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nemokamas autobusas iki paplūdimio, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.villasresort.it

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ buriavimas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ golfo laukai*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žvejyba*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ banglenčių sportas*

* Už papildomą mokestį.

VILLAS RESORT (COSTA REI) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.150 151
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis*
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Kaljario oro uosto, apie 16 km iki 
Vilasimiuso miestelio, pietryčių Sardinijos pakrantėje.
VIEŠBUTIS: apartamentai įsikūrę Kosta Rei kurorte. Pastatyti 2000 
metais. APT Sea View Le Ginestre 2–4 Pax tipo numeriai (apie 200–
700 m iki paplūdimio, su tiesioginiu vaizdu į jūrą. maks. 4 asm.), APT 
Sea View Le Ginestre 4–6 Pax tipo numeriai (atstumas iki artimiausios 
parduotuvės apie 50–500 m, maks. 6 asm.), APT Type A 2–4 Pax tipo 
numeriai (atstumas iki artimiausios parduotuvės apie 50–500 
m, maks. 6 asm.), APT Type A 4–6 Pax tipo numeriai (atstumas 
iki artimiausios parduotuvės apie 50–500 m, maks. 6 asm.), 
APT Type B 2–4 Pax tipo numeriai (atstumas iki artimiausios 
parduotuvės apie 50–500 m, maks. 4 asm.), APT Type B 4–6 Pax tipo 
numeriai (atstumas iki artimiausios parduotuvės apie 50–500 m. 
maks. 6 asm.). Numeriuose – miegamasis su dviviete lova arba 
miegamasis su dviaukšte lova / vienvietėmis lovomis, svetainė su 
sofa-lova, virtuvėlė, vonios kambarys. Priklausomai nuo aukšto, gali 
būti balkonas, veranda arba terasa.
PAPLŪDIMYS: miesto (apie 200–600 m iki apartamentų), smėlio.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.reisole.com
Ekonominės klasės viešbutis

Numeriuose:
 ♦ kepsninė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ indaplovė*
 ♦ oro kondicionierius*
 ♦ palydovinė televizija*
 ♦ patalynė, rankšluosčiai pagal 
atskirą užklausą*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

COSTA REI APARTMENTS Be 
maitinimoApts

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.AptsPrašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt150 151



Arborėja

Narbolija

Viduržemio
 jūra

Oristanas

Horse Country Resort (Arborea) 4*

r

vaišinanti įspŪdžiais

arborėja

Gardžios vaišės

Arborėjos žemės ypač derlingos, todėl čia ištisus metus 
sirpsta sultingi vaisiai ir uogos, kurių paragauti būtinai 
užsukite į vietinį ūkį. 

iš pelkės virtusi nediduku žaviu turistiniu 
miesteliu, Arborėja kviečia mėgautis 
nesibaigiančiais įspūdžiais. Miestelį ypač 
pamėgę buriuotojai ir žirgų sporto aistruoliai, 
o stebėti čia gyvenančių reto grožio paukščių 
pulkų susirenka atostogaujantys gamtos 
mylėtojai. 

Kurortas

Įdomu
Tuopų, eukaliptų ir pušų giraitėse 
suskaičiuojama per 150 retų 
paukščių rūšių. 

152 153



Gamtos oazė

Nuo jūros Narbolijos miestelį skiria amžinai žalia Is Arenas 
palmių ir eukaliptų giraitė. Tarp aukštų medžių čia veši mirtų 
krūmai ir žydi mimozos, o pavasarį galima sutikti aukštai 
skraidančių kėkštų ar krūmynuose pasislėpusių žebenkščių 
ir lapių.

Tarsi dykumoje

Taip pasijusite patekę į kopų apsuptus Narbolijos paplūdimius. 
ir iš tiesų – plačiai „išsibarstęs“ aukso spalvos smėlis labiau 
primena Afrikos Sacharą nei italijos kurortą, o mokslininkai 
mano, jog būtent čia būta paskutiniosios Europoje dykumos.

Milžinų pėdsakais

Keliaujant po Narboliją, akį traukia neįprasti kūgio formos 
statiniai iš didžiulių akmens luitų – Sardinijos milžinų nuragai. 
Čia galima apžiūrėti puikiai išsilaikiusius Mesumaiore akmenų 
bokštus, pastatytus suvaldyti Riu Maistu Impera upės vandenis, 
ir Tradori nuragą iš tamsaus bazalto su kupolo formos skliautais.

žavi ir svEtinga

narbolija
Nedidukė Narbolija, nutolusi vos keliolika 

kilometrų nuo oristano miesto, kviečia 
pilnomis saujomis semti atostogų 

įspūdžius, lepintis saule nuostabaus grožio 
paplūdimiuose, pasivaikščioti po žaliuojančias 

giraites ir ragauti čia pat augančių gėrybių: 
citrusinių vaisių, vynuogių bei alyvuogių.

Įdomu
Narboliją garsina Sardinijos sienų 
tapyba – geriausiai žinomos 1956 metų 
freskos, vaizduojančios keturis metų laikus.

Kurortas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt152 153
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ 4 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ vaistinė

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs vakarinėje Sardinijos pakrantėje, 
apie 16 km iki oristano kurorto, apie 85 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbučio pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – 
ypatingas dėmesys skiriamas žirgų sportui. Viešbutį sudaro trys 2-jų 
aukštų pagrindiniai pastatai – CASTELLO, MEDAR ir RIBOT. Šalia 
yra 58 2-jų tipų (vieno ir dviejų kambarių) kotedžai. Viešbutyje yra 
315 numerių: Standard tipo numeriai (viename iš trijų pagrindinių 
korpusų, be balkono, maks. 3 asm., 17 kv. m), Superior Room tipo 
numeriai (viename iš trijų pagrindinių korpusų, balkonas arba terasa, 
maks. 4 asm., 17–20 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (didelis dviejų 
kambarių numeris, kurį sudaro miegamasis ir svetainė, balkonas, 
Medar korpuso 2-ame aukšte, maks. 4 asm., 38 kv. m), vieno 
kambario Cottage Mono tipo numeriai (kotedžai įsikūrę pušyne, 
tarp pagrindinių viešbučio pastatų ir paplūdimio, apie 100 m iki 
paplūdimio, numeriai įrengti „Country Western“ arba „old England“ 
stiliumi, maks. 3 asm., 25 kv. m), dviejų kambarių Cottage Bilo tipo 
numeriai (kotedžai įsikūrę pušyne, tarp pagrindinių viešbučio pastatų 
ir paplūdimio, apie 100 m iki paplūdimio, numeriai įrengti „Country 
Western“ arba „old England“ stiliumi, maks. 5 asm., 40–42 kv. m), 18 
numerių, pritaikytų žmonėms su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai nemokamai.
PrIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.horsecountry.it

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija ir 
kabelinė

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ buriavimas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

HORSE COUNTRY RESORT 
(ARBOREA) 4

Soft
viskas 
įskaičiuota

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.154 155



Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ biblioteka

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Kaljario oro uosto, apie 
25 km iki oristano miesto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pušyne įsikūrę 1-o aukšto 
pastatai, kuriuose yra Classic Room tipo numeriai (dvivietė 
lova, sofa, maks. 2 asm., nuo 30 kv. m), Superior Room tipo 
numeriai (dvivietė lova, sofa, vonia ir dušo kabina, terasa (ne 
visuose numeriuose), maks. 2 asm., nuo 36 kv. m), Junior Suite 
tipo numeriai (svetainė (sofa), miegamasis (dvivietė lova), vonia ir 
dušo kabina, terasa (ne visuose numeriuose), maks. 2 asm., nuo 
43 kv. m), Garden Suite tipo numeriai (su vaizdu į mišką, svetainė 
(sofa-lova), miegamasis (dvivietė lova), dušo kabina, terasa (ne 
visuose numeriuose), maks. 2+2 asm., nuo 65 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio.
VIEŠBUČIO KATEGOrIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTErNETO SVETAINĖ 
www.golfhotelisarenas.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

GOLF HOTEL IS ARENAS 5 Pusryčiai,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.5
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Svarbi informacija keliaujantiems

Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti, būtina įsitikinti, kad turite 
visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio 
kelionėms: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

galiojantį kelionės metu, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan. 
Vykstantiems į Neapolį su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba 
asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami 
dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į Neapolį, galiojimo laikas 
nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens 
tapatybės kortelė privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į 
šalies migracijos tarnybas. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti 
į Neapolį tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės 
dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo 
kelionės pabaigos. Neapolyje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 
dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Neapolyje šių asmenų 
disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas atvykti. 
Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno 
lapo, o visas dokumentų rinkinys išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ 
ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės 
dienos.
Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, 
taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ ToUR 
atstovą. Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos sugadinus, 
turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio 
reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl asmens 
grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje 
nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens 
grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžti į kilmės šalį, todėl su juo vykti į 
kitas valstybes negalima. išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką 
užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Neapolį, vizos nereikalingos, nes italija yra 
Šengeno šalis. Vykstant į Šengeno šalis, galioja bevizio įvažiavimo režimas ir 
nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti 
su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės ar asmens tapatybę 
patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas 
keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės 
kortelę, nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi 
teisę patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. 
Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. 
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikiamos informacijos būtina kreiptis 
į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu 
Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, 
jie turi kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ 
neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat 
už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei 
dėl to patirtus nuostolius. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi 
Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti 
į Neapolį tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės 
dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo 
kelionės pabaigos. Neapolyje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 
90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Neapolyje šių 
asmenų disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas kaip tinkamas 
atvykti. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius 
reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių 
agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse ir 
www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. išsamiau 
www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do 
not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip with 
departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry 
visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of the trip 
(detailed information you can find www.migracija.lt).

ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим безвизового 
соглашения с Литовской Республикой, которые приобрели туристическую 
поездку, вылета / возврата из / в Литовскую Республику должны иметь 
многократную (национальную или шенгенскую) визу, сроком действия визы 
не менее продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию 
можно получить www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Šengeno erdvei priklausančias 
valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš 
tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybę 
patvirtinantis dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su šiuo 
dokumentu. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su 
kuriuo jis išvyksta, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba 
notaro patvirtinta kopija). Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį 
sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt arba galite sužinoti 
paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose 
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 
16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų 
(imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai 
iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos 
globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens 
dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 
iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių  nelydimų vaikų 
palydos paslauga,  tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB 
„Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą 
iNDEMNiTy FoRM, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, 
pasirašyta ir nuskenuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per Jus 
aptarnavusią kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau 
kaip likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, 
kad turistas, neįvykdęs aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, 
bei dėl to patirtus nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 65 Eur už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 Eur, jei palydos 
reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ 
patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų 
vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų 
skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti 
prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą, kurią rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti visą vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. vaiko amžių;
3. vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 
vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto 
vietovėje;
6. vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo 
pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzemplioriuose, grafoje DECLARATioN oF PARENT GUARDiAN. Skenuota 
užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi 
būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau 
nei likus 72 valandoms iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti 
visus 4-is užpildytus su parašų originalais nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams. 
išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti vaiką 
registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. išlydintis asmuo 
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privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi pasilikti išvykimo 
oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors nesklandumų 
vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. 
Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių 
palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto 
keleivių aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki 
atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su 
sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas 
pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis 
asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, vaiko palydos 
paslaugų sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė 
ir leidimas skristi. iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai 
netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti 
gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio 
dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda savo atsakomybe ir nei 
kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ bendrovė neprisiima 
jokios atsakomybės už nėščios moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo 
savaitės nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos. Prašome informuoti apie 
moters nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo 
stadijos) kelionių organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią 
kelionių agentūrą el. paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms 
iki skrydžio. Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos 
prieš kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į 
tai, kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma, išduota pirminiam 
skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik tuo atveju, jei ji būtų išduota pirminio 
skrydžio dieną. Kitais atvejais nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti 
šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. 
Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į anglų 
kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės 
metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio nėštumo 
metu taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto 
svetainėje.

Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie 
užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po 
tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso nuo: 
kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos 
buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 
savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį 
keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, 
sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.
informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt 
(skyrelis – „Keliautojams“).
 
Sveikatos draudimas 
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai 
susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios 
draudimą įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, 
mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo 
rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis 
apsidrausti.
Vykstantiems į Įspaniją rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo 
kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami 
iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį (lėktuvo bilietą) 
pardavusioje kelionių agentūroje arba interneto svetainėse 
www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ ToUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 

esančiame informaciniame stende ar informaciniame 
segtuve. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, 
neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai 
atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių 
įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo 
biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.  
Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio laiką 
rekomenduojame pasitikslinti prieš skrydį (tiek prieš išvykstant atostogų, tiek 
prieš grįžtant) reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje arba oro 
uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto svetainėje.
informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). Jeigu skrydį 
vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informacija apie orlaivius skelbiama 
reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl 
atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 
UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą. 
Dėl tikslios informacijos apie būtiną atvykimo į oro uostą laiką prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Nepasinaudojus reguliariųjų skrydžių bendrovės bilietu skrydžiui į priekį, 
automatiškai anuliuojamas bilietas skrydžiui atgal.  

Bagažas
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, skrendančiam į Neapolį, 
nemokamai leidžiama vežtis ne daugiau kaip 20 kg registruojamojo bagažo ir 
5 kg rankinio bagažo. Skrydžiams į Veroną vežamo bagažo norma yra 
23 kg registruojamojo bagažo (į bendrą bagažo svorį įskaičiuojami 
slidinėjimo / snieglenčių batai) ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 
metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamojo bagažo ir galima 
vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei 
būtiniausius daiktus. Daugiau informacijos apie registruojamąjį bei rankinį 
bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį 
vykdančią aviakompaniją). 
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną 
viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo 
aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto 
svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamajame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų ir pan. Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, 
jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, 
žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius 
daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie 
įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog pagal nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi 
būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite 
įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; 
vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo vežimo 
sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

Sporto inventoriaus gabenimas 
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos: 
• banglentė, 
• jėgos aitvaras, 
• vandens slidės, 
• nardymo įranga, 
• dviratis, 
• golfo reikmenys, 
• meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš 
anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@teztour.lt 
apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama 
įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti 
32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie 
privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas 
mokestis už viršsvorį.
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Svarbi informacija keliaujantiems
Skrisdamas į Veroną su „Small Planet Airlines“, keleivis, 
vyresnis nei 2 metų amžiaus, gali už sudarytoje 
Turizmo paslaugų teikimo ar Keleivių vežimo sutartyje 
įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos 

komplektą, kurį sudaro: 1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba 2) 
snieglentininko batai ir snieglentė. Dėl slidinėjimo įrangos gabenimo kainos 
prašome teirautis Jus aptarnaujančioje kelionių agentūroje.
Pagal bendrovės „Small Planet Airlines“ įvestus bagažo apribojimus, skrydyje 
gali būti tik ribotas slidinėjimo įrangos komplektų kiekis – ne daugiau nei 126 
(„Boeing 733“ lėktuve – ne daugiau nei 100) slidinėjimo įrangos komplektai 
lėktuve. Todėl būtinas išankstinis įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo 
sutikimas bei patvirtinimas. Bendras įrangos bei bagažo svoris vienam 
keleiviui negali viršyti 32 kg. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo 
inventoriaus gabenimas negalimas. Bet kuri slidinėjimo įrangos komplekto 
dalis yra pripažįstama kaip vienas slidinėjimo įrangos komplektas, jeigu yra 
gabenamas atskirai (neįpakuotas į pagrindinį bagažą).
Dėmesio! Klientams, sudarantiems Turizmo paslaugų teikimo sutartis ir / 
ar Keleivių vežimo sutartis, kelionių agentūra atlieka privalomą išankstinę 
slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei 
patvirtinimą. Todėl prašome pateikti Jus aptarnaujančiai kelionių agentūrai 
raštišką prašymą dėl slidinėjimo įrangos vežimo registracijos ir sutikimo 
gavimo. Neturint vežėjo sutikimo bei patvirtinimo, vežėjas turi teisę atsisakyti 
vežti slidinėjimo įrangą. Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, 
informaciją prašome pasitikslinti kelionių agentūroje. Nei kelionių 
organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią 
vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su 
atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo vežimo 
sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

Naminių gyvūnų gabenimas 
Norint pervežti naminius gyvūnus, turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
•	gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė su 

specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48 x 32 x 29 cm;

•	gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama gyvūną 
išimti iš narvo;

•	gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 
naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius 
tokiam pervežimui skirtus narvus;

•	gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo 
į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys 
bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;

•	specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, 
kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei 
dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje;

•	nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į 
šalį ir dėl to patirtų nuostolių; 

•	Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;

•	gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;

•	gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba 
lėktuvo bilietas;

•	UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikdami gyvūno 
aprašymą bei nurodydami keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo / grįžimo datas ir užsakymo numerį. informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 48 val. iki skrydžio.

Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų gabenimo 
taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto 
svetainėje.

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) į Lietuvą ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų 
medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi 
nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš 
jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų 
laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius 
ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius 
gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant 
CiTES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje 
prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami 
juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai 
(iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne 
daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).  Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai 
iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CiTES konvencijos bei reglamento 
reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, 
arba konfiskuojami. Lietuvoje CiTES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėse 
www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Jei Jūsų registruojamasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro 
uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie 
bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas – pranešimo apie sugadintą 
bagažą egzempliorių. Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 
1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai 
ir papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. 
Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo 
bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Prie pareiškimo turi būti pridėtas 
iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus gautas dokumentas. Vežėjas turi 
teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar sugadinto bagažo, jei 
pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo 
ir / ar nepateiktas bagažo dingimą / sugadinimą patvirtinantis dokumentas, 
gautas iš oro uosto bagažo skyriaus. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos 
turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė 
už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be 
papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti 
lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio 
nusileidimo vietas.
DėMESio! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka per 
pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu www.smallplanet.aero 
(skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi 
keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo 
alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, 
įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo 
sąlygose  nurodytais pagrindais. orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir laikytis 
aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių 
pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo 
Bendrąsias keleivių ir vežimo sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

TEZ TOUr atstovai
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas, visada galite susisiekti 
su TEZ ToUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro uostas–
viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ ToUR atstovai 
(išskyrus tam tikrus atvejus – žiūrėti www.tez-tour.com (skyrelis – „italija“, 
„Pervežimai“) iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje 
Jūs ilsėsitės. informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, 
suteikiama daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ 
ToUR atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad 
gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio 
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metu. išvykimo dieną TEZ ToUR atstovas palydės Jus iki oro uosto (išskyrus 
tam tikrus atvejus – www.tez-tour.com (skyrelis – „italija“, „Pervežimai“).
TEZ ToUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam 
tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių 
kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 
bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis 
turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, 
viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, 
teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
(prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai 
žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti 
prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus 
organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies 
specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. 
oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 
žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez 
Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, 
Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Aktualią viešbučio kategoriją 
šalyje rasite viešbučio aprašyme interneto svetainėje www.teztour.lt. Prie 
viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st Class Holiday Village) ir 
HV-2 (2nd Class Holiday Village). Nurodyti prierašai reiškia viešbučio tipą. 
Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar 
vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate 
kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio interneto svetainės ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose 
viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo 
sutartį užsakyto tipo, viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario 
apstatymas baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje prierašu 
„Ekonominės klasės viešbutis“ pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas 
kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose 
viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus 
nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, 
kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančiojo personalo darbas 
nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.
„Tez Express“ – tai ekonominės klasės apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik atitinkamą žvaigždučių kategoriją turintis viešbutis 
šalyje, į kurią vykstate. Dėl šios priežasties „Tez Express“ kelialapiai paprastai 
yra pigesni. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto 
svetainėje aprašytų viešbučių.
„Tez Variant“ – tai apgyvendinimo tipas, kai viešbutis perkamas nežinant 
jo konkretaus pavadinimo. Viešbutis parenkamas kelionių organizatoriaus 
iniciatyva iš pateikto viešbučių sąrašo, kurių oficiali kategorija šalyje nurodoma 
prie viešbučių aprašymų www.tez-tour.com. Konkretų viešbučio, kuriame bus 
apgyvendintas, pavadinimą turistas sužino atvykęs į kurortą.

Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali 
keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su naujesne ir 
aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei 
kitus pasikeitimus prašome susipažinti interneto svetainėje www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Pageidavimai gali būti 
patenkinti tik esant galimybei (gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam 
tikrame korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius 
dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose 
numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 

kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. 
Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendinamas ir 
dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu 
atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu. 
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra triviečių ar keturviečių numerių. Turistui 
pageidaujant, užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lova, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai 
mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas 
tik darbo metu. 
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalinasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir 
jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite viešbučių 
aprašymuose www.teztour.lt. Neapolyje taip pat galimas pastatų tipas Chalet, 
kuris įprastai reiškia nedidelį vasarnamį ar medinį kalnų namuką. 
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų 
būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl 
nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio 
priemones, kelionės organizatorius už tai neatsako. 
Kelionės organizatoriai, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios 
arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos 
daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo 
paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių 
tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje www.teztour.lt. išsamios informacijos apie kelionių 
kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneo svetainėje www.teztour.lt pateikiamos 
nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau informaciją viešbučių 
interneto svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio administracija. UAB 
„Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto svetainėse skelbiamą 
informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija 
prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais 
pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas 
išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos 
inventoriui. Turistinį mokestį reikia mokėti daugelyje italijos miestų. Mokestį 
turi mokėti visi apsistojantys miesto apgyvendinimo įstaigose, tik atvykę arba 
išvykdami. Surinktos lėšos keliauja į miesto biudžetą turizmo infrastruktūros 
priežiūrai bei tobulinimui. Mokestį moka tiek individualiai, tiek organizuotomis 
grupėmis keliaujantys turistai. Privaloma turistinė rinkliava Neapolyje gali 
būti nuo 1 iki 10 Eur asmeniui už parą. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių 
savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.
 
Viešbučio para
Pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra nuo 
14 iki 18 val., tai priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. išvykstant 
apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 
valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų išvykimo iš 
viešbučio laikas yra vėlesnis, galbūt net po 24 valandos. Jei yra galimybė, 
išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai reikia 
sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.
 
Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš 
oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo 
dieną. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio 
laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve, arba informacinėje lentoje. 
Neradę  pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ ToUR 
atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos transporto 
priemonė ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių 
ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros vietos 
ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.
informaciją apie turistams, vykstantiems į paskirties vietą reguliariaisiais 
skrydžiais ir užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, suteikiamas pervežimo paslaugas ir jų ypatumus 
skaitykite svetainėje www.tez-tour.com (skyrelis – „italija“, „Pervežimai“).
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Svarbi informacija keliaujantiems
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti 
pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės dokumentuose 
nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas–viešbutis, 
viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis 
pervežimas autobusu arba kita transporto priemone 

pagal nustatytą maršrutą; i – individualus pervežimas mini autobusu, 
autobusu ar lengvuoju automobiliu tiesiai į viešbutį; ViP – pervežimas 
pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room Only) – be maitinimo. 
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali 
teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės 
gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – 
nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės 
metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis 
savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. 
Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo).
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir 
gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose 
viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio 
administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai 
spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All 
Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). Kataloge 
šios sistemos pavadintos AI LUXE (viskas įskaičiuota luxe). Paprastai AI 
LUXE prilygsta UAi sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos 
paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos 
„viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbučio administracijos 
nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba 
papildomas paslaugas.  
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis Ai (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
Ai (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją.  Pagal sistemas Ai, UAi ir Ai LUXE visi gėrimai patiekiami tik 
kiekiais, skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi 
pasiimti butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba 
vadinamojo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la 
carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) patiekimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 
valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo 
gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), 
švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali 
būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti 
įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba 
už papildomą mokestį.  Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato 
viešbučio administracija.
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – 
už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. 
Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatomas viešbučio administracijos 
nuožiūra.

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už 
šias vakarienes įprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio 
administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, 

kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės 
vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši 
informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve
Skrydžių į Neapolį metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt.  
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informaciją apie 
maitinimą lėktuve prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje. 

Gydytojo paslaugos 
Vykstant į kelionę, rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai 
susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam 
įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai 
informuokite ir TEZ ToUR atstovą.
Jeigu kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite 
tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos 
draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo 
antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu 
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų saugumo 
priemonių savo turtui apsaugoti nuo vagysčių – kelionės metu būti budriems ir 
atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, rekomenduojame naudotis viešbučio 
numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, 
dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei 
viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje 
paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. 
Viešbutyje nesant seifų, rekomenduojame vertingų daiktų, dokumentų bei 
pinigų nepalikti kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti autobuse 
savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, nei kelionių 
organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus daiktus. Ekskursijų 
metu prašome vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus laikyti prie savęs, 
atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti daiktų be 
priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių organizatoriaus 
atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu telefono numeriu 
(jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto praradimo) bei kreiptis į 
policiją.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai 
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos 
nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio administracija neatsako. Todėl 
norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti 
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dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų 
poreikius, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, 
jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako.

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į 
sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.
 
Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
vasaros sezono pradžioje (gegužę–birželį) bei pabaigoje (rugėjį–spalį) 
viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz., gali 
neveikti atvirieji baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens 
kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai 
po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato 
viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija 
pasilieka teisę savo nuožiūra keisti numatytas sezono pradžios / pabaigos 
datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima 
operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas 
kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo 
kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar 
įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas 
kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje 
arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje 
turi būti nurodyta pretenziją teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, 
be to, pretenzija turi būti pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti 
prisegti turimi priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir 
nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės 
organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo 
pretenzijų gavimo dienos. UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force 
majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
DėMESio! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka 
per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią www.smallplanet.aero (skyrelis – 
„Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, turistas turi teisę kreiptis 
į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 
Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka.

Daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų ministerijos 
interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) 
turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio 
valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.   

Ekskursijos 	 
TEZ ToUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ ToUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 
trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja ir vykdo TEZ ToUR 
ITALY.
UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja, nevykdo ir už jų 
eigą neatsako. Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei jas teikiančius subjektus. 

Atstumas iki jūros 
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. 
Atstumas skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio 
teritorijos taško iki jūros (gali būti, kad pvz., nuo vieno 
viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo 
kito – 500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo 
bei statybų kurortuose gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro 
uosto ar kitų objektų. 
 
Ant jūros kranto  
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos 
ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros 
kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros kranto, 
nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kad viešbutis 
įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, prie kurios nėra paplūdimio. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.   
 
Pirma linija (nuo paplūdimio) 
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet 
gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau 
dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Antra linija (nuo paplūdimio) 
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo pranašumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ 
antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo 
jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje linijoje esančio 
viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės 
atsakyti Jūsų kelionių agentas.  

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Neapolyje beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia 
barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia 
mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, 
tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje 
kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir 
prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės 
organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių 
tvarką. Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) 
ir savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.
 
Vaikų klubas  
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai 
veikia nuo 10 iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių 
filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo 
vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 
žvaigždučių viešbučiai juos gali organizuoti tik aukštojo sezono metu (liepą–
rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai.
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki 
12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, 
pavyzdžiui, nuo 3 iki 6 metų, nuo 7 iki 10 metų ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada 
sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus 
ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais 
atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos 
užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. Personalas, 
dirbantis vaikų klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių 
kalbomis.   

„room service“ (aptarnavimas numeriuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias 
galima užsisakyti į kambarį. ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su 
gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. 
Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. 
Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus.
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų 
brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami 
arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 
val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose 
šios paslaugos teikiamos visą parą. 
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Palikti / rasti daiktai 
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse 
paliktus / rastus turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi 

UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus 
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme 
sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo 
paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo 
išlaidas. 

Apgyvendinimo tipas  
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena dviviete 
lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai gali būti 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui 
skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, 
todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL 
numeryje.
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis numeris 
su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete 
lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita 
miegojimui skirta priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / 
siauresnė. Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su 
suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma žemesnė kaina nei 
vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai su trimis 
atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali 
būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos 
stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi 
viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su 
suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo 
nuožiūra.
SGL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, 
tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. išimtiniais 
atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės.
DBL+2CHD (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų 
vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais.
4PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia 
numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis 
lovomis bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, bet dvi iš jų gali būti 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis–lova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovos ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra.

Numerių kategorijos 

R.O.H. (Run Of The House)  arba Promo– tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. 
Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Economy Room – tai gali būti bet kurio tipo ekonominei klasei priskirtas 
numeris užsakytame viešbutyje. Paprastai tai pats kukliausias ir 
paprasčiausias iš viešbutyje esamų numerių. Numeris priskiriamas viešbučio 
administracijos nuožiūra tik atvykus į viešbutį.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 
priklauso nuo viešbučio lygio.

Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali 
būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra 
atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai 
jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame 
pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvia užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 
žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų 
brangiau nei standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, 
jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik 
vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, 
dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka 
su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei 
standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, 
didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris kainuoja beveik dvigubai brangiau 
nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, 
du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – 
išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. 
Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje 
dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti 
individualus baseinas, kartais vienu dalinasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių 
viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis 
personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į 
ViP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. 
Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis 
standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki 
trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios 
kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. interjeras, 
techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių. 

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną 
ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio 
administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus 
žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei 
kambarys su vaizdu į jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą 
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. itin retai išskiriamas kaip atskira 
rūšis.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

NAUDINGA INFOrMACIJA 

Oras
Didžiausią italijos dalį sudaro subtropinis Viduržemio jūros klimatas. Šiaurėje 
jis pereina prie vidutinio. Vasara čia sausa ir karšta, vidutinė liepos 
temperatūra – nuo 20 iki 28 °C, o rugpjūtį, pučiant pietiniam siroko vėjui, 
temperatūra gali pakilti iki 40 °C. Žiemos čia švelnios, vidutinė sausio 
temperatūra – nuo 0 °C šiaurinėje šalies dalyje iki 12 °C Apeninų pusiasalyje 
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ir salose (Roma – 9 °C, Venecija – 6 °C, Florencija – 7 °C, Neapolis – 10 °C). 
Sniego galima rasti tik kalnuose.

Susitikimas su TEZ TOUr gidu 
Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis 
gidas. TEZ ToUR gidas Jums suteiks visą reikiamą informaciją apie šalį, 
joje vykdomas ekskursijas bei išvykas. Gido kontaktai (vardas, mobilusis 
telefonas ir nuotrauka) bei laikas, kai jis yra viešbutyje, nurodytas TEZ 
ToUR informaciniame stende. Visais iškilusiais klausimais prašome kreiptis į 
TEZ ToUR gidą arba viešbučio registratūrą.

Atvykus į viešbutį
Registratūroje Jums teks užpildyti registracijos kortelę. Kartu su užpildyta 
kortele registratūros darbuotojui teks pateikti kelionės dokumentą (voucher) 
ir asmens dokumentą, kurį nukopijavęs jis grąžins Jums. Apgyvendinimas 
viešbučių kambariuose vyksta po 12 valandos, tačiau miesto viešbučiuose 
būna nuo 14 iki 16 val., jūros ir slidinėjimo kurortuose – nuo 15 iki 17 val.,  
tokiu atveju daiktus galima palikti viešbučio daiktų saugojimo kameroje. 
Saugokite gautą kambario raktą ir rankšluosčių išdavimo kortelę. Įsikūrę 
kambaryje, susipažinkite su viešbučio informacija, atkreipkite dėmesį, kokios 
paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.

Prieš išvykstant namo 
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už papildomas 
paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų vakarą pasitikslinkite 
išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką (ieškokite informaciniame TEZ 
ToUR stende arba klauskite gido). 
Jei pametėte pasą, lėktuvo bilietą ar bagažą, nedelsdami apie tai 
informuokite TEZ TOUR atstovą. Jis patars, kaip išspręsti iškilusią problemą.

Parduotuvės
Parduotuvės dirba nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9:00 iki 19:30. Kai 
kurios parduotuvės atidarytos ir sekmadieniais. Pietų pertrauka – nuo 13:00 
iki 15:30. 

Pinigai
italijos piniginis vienetas – euras. 
Bankai italijoje dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 8:30 iki 13:30 ir nuo 
15:00 iki 16:30.

Vaistinėlė
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų 
būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje 
rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus 
gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės 
nuo vabzdžių įkandimų, pleistrų, akių lašų, dezinfekuojančių priemonių. o 
svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės ir kremo po saulės 
vonių. Pirmomis atostogų dienomis primygtinai rekomenduojame naudoti 
apsauginius kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis priemonėmis ištepkite 
vaikus.

Medicininė pagalba
Visos medicininės paslaugos italijoje mokamos, tačiau visiems, turintiems 
draudimą, skubi pagalba suteikiama nemokamai. Įvykus draudiminiam įvykiui, 
būtinai susisiekite su savo draudimo kompanija draudimo polise nurodytu 
telefonu. Tik informavus draudimo kompaniją, Jums bus suteikta nemokama 
medicininė pagalba (arba mokama pagalba, kurios išlaidas vėliau kompensuos 
draudimo kompanija). Prašome atidžiai susipažinti su draudimo polisu bei 
atkreipti dėmesį į nedraudiminius įvykius, kurių draudimo polisas nepadengia.
Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos 
sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite www.vlk.lt.

NAUDINGI KONTAKTAI

Lietuvos Respublikos ambasada italijos Respublikoje, 
Romoje:
Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Rome, italy 
El. p. amb.it@urm.lt 
Telefono numeris +39 06 855 90 52 
interneto svetainė www.it.mfa.lt 

Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.

Vietinės tarnybos:

Policija – 113
Gaisrinė pagalba – 115
Greitoji pagalba – 118
Pagalba kelyje – 116

Linkime Jums gero poilsio!

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt162 163



Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:

1.1.1. organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, 
jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako už 
turistų patirtą žalą.
1.1.3. iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą 
(išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo 
tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
yra išvykstama). 
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių 
epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką ir 
neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo 
sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo 
grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir 
kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą 
ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti 
telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. Jei į 
kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentams įforminti.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos 
ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį. 
Turistui įsigyjant kelionę pagal išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, kurios išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, 
atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo sutartyje.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo 
tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos 
aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą 
išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo raštiško pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y., kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo tyčinių 
veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos 
kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsiskaitymo kainos sąlygų. 
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai 
sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir 
kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, 
asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių 
dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę arba specialias anuliacijos sąlygas, tačiau bet kuriuo atveju atlygintinų 
tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties 
atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu 
nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę 
sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų 
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kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių 
organizatorius turi grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia 
žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai nutraukus  sutartį kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą 
turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti keisti 
sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai turistas 
atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama 
užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei 
dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs 
kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į 
kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 Eur asmeniui, jeigu 
šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios  mažiau kaip 
7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties 
šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, 
sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo 
atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į 
visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir 
paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis 
protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos 
teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio 
neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, 
išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 
Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje, nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę, EC 
899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir daugeliu atvejų apriboja 
vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.

6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, 
Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam 
atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. 
Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius 
privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus 
susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. 
Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius 2.1.1 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į Lietuvą, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašydamas 
šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie 
apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų 
keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, taip pat informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti su vaiku ar 
atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys bei 
kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei 
informavo kitus turistus  naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2016-12-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.
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