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Apie TEZ TOUR

Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės praėjo jau 
14 metų. Per metus į svajonių šalis 
iš Lietuvos išlydime beveik 
100 000 keliautojų. Drauge 
aplankyti kviečiame net 22 kryptis. 
O kad Jūsų poilsiui nieko netrūktų, 
siūlome daugiau nei 5 000 įvairaus 
lygio viešbučių, kurių sąrašas 
nuolat pildomas.

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS
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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?

JAE – STEBUKLŲ IR 
REKORDŲ ŠALIS

Grožėkitės dangų raižančia architektūra ir 
prabangiais miestais, ilsėkitės išpuoselėtuose 
paplūdimiuose, žavėkitės šalies rekordais, 
atraskite egzotinę virtuvę, palydėkite saulę 
bekraštėje dykumoje ir neabejokite – Jungtiniai 
Arabų Emyratai nustebins net visko mačiusius 
keliautojus.
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JAE ĮDOMybių10
Įspūdingi rekordai
Šalis rekordininkė savo teritorijoje saugo aukščiausią 
pasaulio pastatą „Burj Khalifa“, kuris matomas net 95 
kilometrų atstumu, didžiausią arabišką kilimą ir saldumynų 
parduotuvę, ilgiausią auksinę grandinėlę, pirmąjį viešbutį 
lėktuve ir… Sąrašą būtų galima tęsti be galo, mat su šiais 
rekordais JAE gyventojai tikrai neketina sustoti.

Vandens problemos
Ar žinote, kiek upių teka JAE? Ogi nė vienos. Nėra čia nei 
natūralių ežerų, nei gėlo gruntinio geriamojo vandens. 
Tai kaip išgyvena ši dykumoje plytinti šalis – paklausite? 
Visiems gyventojams tiekiamas išgėlintas jūros vanduo, 
kurio čia tikrai netrūksta.

Nacionalinė šventė
Kasmet šventiškai minima gruodžio 2-oji – tai diena, kai 
septyni atskiri emyratai tapo Jungtiniais Arabų Emyratais: 
Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Ras al Haimas, Adžmanas, Um al 
Kuveinas ir Fudžeira susijungė.

Emyratų simbolis
Didingas sparnus išskleidęs sakalas – nacionalinis Jungtinių 
Arabų Emyratų simbolis, kuris puikuojasi ne tik šalies herbe. 
Šį itin gerbiamą paukštį kur kas dažniau išvysite tupintį 
ant medžiotojo rankos. Nenustebkite – juk medžioklė su 
sakalais čia vis dar yra vienas populiariausių tradicinių 
užsiėmimų.

Prabanga net darbe
Dubajaus policijos pajėgos važinėja „Lamborghini“, „Ferrari“ 
ir „Bentley“ automobiliais – tam, kad galėtų pavyti net 
greičiausius kelių eismo taisyklių pažeidėjus. 
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10 faktų

Nuo tviskančių miestų ir nepasiekiamo aukščio dangoraižių iki vidury jūros supiltų salų ir puošnių 
pajūrio kurortų, nuo kiekviename žingsnyje lydinčios prabangos iki nuostabių atradimų dykumos 
glėbyje – JAE Jums gali pasiūlyti visko! Siūlome susipažinti jau dabar.
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Dubajaus Palmės
Mastu ir prabanga stebina net iš kosmoso matoma dirbtinių 
salų ir pusiasalių grupė – Dubajaus palmės. Dvi iš jų – 
Džumeiros ir Deiros palmės – jau džiugina akį, o šalia, kaip 
planuojama, turi iškilti ir trečioji – Džebel Ali. Kiekvienas 
žmogaus rankomis supiltas kamienas užima apie 40 kv. km 
plotą, tai yra daugiau nei 800 futbolo aikščių!

Vietos gyventojai
Jungtiniai Arabų Emyratai – 8,5 mln. gyventojų turinti šalis, 
kurioje tikrų arabų vos trečdalis. Atvykėlių nebijančiame 
krašte gyvena net dviejų šimtų skirtingų tautybių žmonės 
ir, nors oficiali Emyratų kalba yra arabų, su dauguma 
gyventojų galima susikalbėti anglų, farsi, hindi ir urdu 
kalbomis.

Raižantys dangų
Svarbiausi Emyratų miestai Dubajus ir Abu Dabis pasaulį 
stebina įspūdingais dangoraižiais – pagal jų skaičių 
Dubajus pasaulyje užima trečiąją vietą (čia debesis siekia 
net 148 dangoraižiai), o 30 jų turintis Abu Dabis puikuojasi 
27-ąja vieta.

Greičio mėgėjams
Abu Dabyje veikia didžiausias pasaulio uždaras teminis 
parkas, skirtas „Ferrari“ gerbėjams. Viename iš šio 
parko atrakcionų, pavadintame „Formula Rossa“, patys 
drąsiausieji vos per 5 sekundes gali išvystyti net 240 
kilometrų per valandą greitį.

Laikas apsipirkti!
Abu Dabis kasmet beveik mėnesiui virsta marga 
prekyviete – kovą čia prasideda pirkinių festivalis 
(„Shopping Festival“), kuriame laukia įspūdingos nuolaidos 
ir dosnūs prizai.
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Keliaudami su šaukštu po JAE virtuvę, ilgainiui suprasite, kad šios šalies virėjai tikrai žino, ką veikti su 
prieskoniais – maisto skonis čia spalvingas ir unikalus, o skonių ir aromatų paletė tokia plati, kad išragauti visko 

per vienas atostogas tiesiog nesuspėsite. Bet gero po truputį, kaip sakoma. Tad pradėkime ragauti!

Gurmaniški 
potyriai JAE

JAE virtuvė
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Svarbiausi ingredientai
Be ko nebūtų Emyratų virtuvės? Išgirdę tokį klausimą, vietiniai Jums 
paminėtų tris produktus: be mėsos, žuvies ir ryžių. Iš ryžių čia ruošiami 
tiek pagrindiniai patiekalai, tiek desertai, o mėsa ir žuvis karaliauja 
daugumoje tradicinių valgių:

          Jei nevalgote mėsos, 
Jungtiniai Arabų Emyratai turi 
ką pasiūlyti ir vegetarams. 
Užkandžiui tiks avinžirnių 
humusas su sezamų sėklų 
padažu tahini ir plokščia 
arabiška duona, o sotesniems 
pietums falafeliai – aliejuje 
iškepti avinžirnių ir įvairių 
prieskonių rutuliukai.

• Shawarma (šavarma) – tradicinis arabų valgis ne mažiau 
mėgstamas ir kitose Pietryčių Azijos virtuvėse. Šie arabiškos duonos 
suktinukai su smulkiai supjaustytos vištienos ir avienos įdaru, 
pomidorų ir marinuotų agurkų riekelėmis bei svogūnų ir česnakų 
padažu yra artimi turkiškų kebabų „giminaičiai“.
• Machboos – ryžių patiekalas, kvepiantis cinamonu, kardamonu, 
gvazdikėliais ir citrinų žievelėmis, gausiai papildytas razinomis ir, 
žinoma, mėsa ar žuvimi.
• Mhammar – nedidelės keptos žuvelės, gausiai pagardintos 
prieskoniais ir ragaujamos su karamelizuotais svogūnais bei 
saldžiaisiais ryžiais.

Datulių dieta
Jungtiniuose Arabų Emyratuose yra daugiau nei 40 skirtingų 
datulių rūšių, o jei bandytume suskaičiuoti šalyje augančius datulių 

medžius, jų būtų lygiai milijoną kartų daugiau. Be šių saldžių 
vaisių neprasideda nė vienos vaišės – datulės visada patiekiamos 
kaip aperityvas prieš pradedant valgyti. Jos valgomos šviežios, 
džiovintos, iš jų gaminama degtinė ir sirupas. Datulių sirupas 
puikiausiai dera su ghi svieste keptomis spurgomis, kuriomis arabai 
vaišinasi per pusryčius arba vėlai vakare.

Gal kavos?
Gahuwa Arabia, arba arabiška kava, iš pirmo žvilgsnio labiau 
primena stiprią ir aromatingą arbatą, tačiau ji gaminama iš tikrų 
tikriausių arabikos pupelių. Šios malamos kartu su kardamono 
sėklomis ir šafranu, užplikomos verdančiu vandeniu, o gautas 
gėrimas patiekiamas mažučiuose pašildytuose puodeliuose.

Įdomu
Ypatingomis progomis – per vestuves, krikštynas ir 
laidotuves – ant arabų vaišių stalo puikuojasi kupranugariena 
ir geriamas kupranugarių pienas.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

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



Apie šalį
Jungtiniai 
Arabų Emyratai

Atostogos Jungtiniuose Arabų Emyratuose – tarsi ranka pasiekiama svajonė. Keliautojai čia vyksta ieškoti 
aukščiausių pasaulio statinių, gražiausių šventyklų ir geriausių Vidurio Rytų paplūdimių. Atvykusius stebina 

gamtos ir architektūros kontrastai, meistriškai susiraizgę tarp prabangaus aukso spindesio ir auksinio dykumų 
smėlio, o seną arabišką pasaką primenanti aplinka iš tiesų leidžia patikėti stebuklais.

ČIA GALI PATIKĖTI BET KUO
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Dykumos žavesys
Tereikia atsukti nugarą šiuolaikiniam miestų spindesiui ir atsidursite 
visai kitoje Emyratų pusėje. Kur pažvelgsi – vien tik aukso 
smiltelėmis pustomas smėlis. O tiksliau – dykuma, davusi pradžią 
šios neįtikėtinos šalies istorijai ir kultūrai. Čia jos žavesį galite patirti 
įvairiai – jodinėdami kupranugariais, čiuoždami snieglente žemyn 
nuo vėjo supustytų kopų, braidydami po karštą smėlį ar romantiškai 
vakarieniaudami tiesiog smėlynų vidury.

Didmiesčio peizažai
Nesvarbu, ar žvelgsite į Emyratų panoramą horizonte, ar iš paukščio skrydžio, 
ar pėsčiomis klaidžiodami didžiųjų miestų gatvėmis – visais rakursais ji atrodys 
įspūdingai. Pro Jūsų akis slys pasaulio rekordų kartelę vis aukščiau keliantys 
statiniai: fizikos dėsnius laužantys modernūs dangoraižiai, aukščiausias 
pasaulio pastatas „Burj Khalifa“, saulėje spindinti burė – viešbutis „Burj Al 
Arab“, prabanga alsuojanti Dubajaus prieplauka ir unikalus palmės formos 
salynas. O žaviausia, kad statybos čia dar neketina sustoti: daugybė neįtikėtinų 
projektų ir įmantriausių formų dar tik žada iškilti.

Jungtiniai Arabų
Emyratai

Saudo Arabija 

Kataras

Bahreinas

Persijos
įlanka Omano 

įlanka

Omanas

Iranas
Omanas

Abu Dabis

AL Maktumo 
oro uostas (DWC)

Dubajus

Adžmanas

Ras Al Haimas

Fudžeira
Šardža

     
 

Sostinė: Abu Dabis.
Didžiausias miestas: Dubajus.
Geografija: Arabijos pusiasalis, Arabijos dykuma, 
prie Persijos įlankos.
Kaimynai: Saudo Arabija ir Omanas.
Gyventojų skaičius: 8,5 mln.
Valiuta: dirhamas (AED).
Kalba: valstybinė – arabų.
Religija: islamas.

Apie JAE faktais:

Įdomūs draudimai 
JAE – gana griežtų įsitikinimų šalis, kurioje galioja nemažai taisyklių. 
Kai kurių privalu laikytis ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams. 
Pavyzdžiui, Ramadano metu nederėtų užkandžiauti ar net gerti 
vandens gatvėje, o lankantis Šardžoje, draužiama vartoti alkoholį, 
rūkyti kajaną ir eiti į nemokamus paplūdimius su maudymosi 
kostiumu.

Arabiška autentika
Be modernumu stulbinančių miestų, Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose rasite ir kai ką iš tiesų arabiško: tarsi baltas 
brangakmenis dangoraižių fone spindi laike sustingusi Šeicho 
Zaido mečetė, o paganyti akis į išskirtinius papuošalus ir iš 
širdies pasiderėti kviečia senasis Gold Souk aukso dirbinių turgus.

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



Ekskursijos

Abu Dabis
SOSTINĖS PANORAMA
Leiskimės į turą po Emyratų sostinę – miestą, 
kuriame dar visai neseniai matytą mažų namelių 
panoramą šiandien pakeitė visai kitokie vaizdai: 
minaretais dangų raižančios mečetės ir modernūs 
dangoraižiai, amžinai žali sodai, tobulai sutvarkyti 
parkai ir juose vandens šokius šokantys fontanai. 

Turo metu aplankysime vienu žvilgsniu sunkiai aprėpiamą 
„Emirates Palace“ kompleksą – prabangų kupolais puoštą ir 
vešlių sodų apsuptą viešbutį, kuris labiau primena arabų šeicho 
rūmus nei šiuolaikinį viešbutį. Keliaudami toliau, prieisime šeicho 
rezidenciją ir tikrą modernios architektūros šedevrą – penkis saulėje 
žaižaruojančius „Etihad Towers“ bokštus, o „Formulė-1“ gerbėjai 
galės iš arti apžiūrėti visame pasaulyje žinomą teminį parką „Ferrari 
World“.

Ką pamatysite?

Po dienos įspūdžių ir vakarienės nusipelnote deserto – kviečiame 
į Abu Dabio datulių turgų, kur galėsite išragauti visas šio Rytų 
skanėsto rūšis!

O desertui…
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Šeicho Zaido mečetė
SNIEGO BALTUMO DIDYBĖ
Šeicho Zaido mečetė, dydžiu prilygstanti penkiems futbolo stadionams, 
yra vienas įsimintiniausių religinių statinių ne tik Abu Dabio, bet ir viso 
pasaulio mastu. Tačiau į šią šventą vietą keliautojus traukia ne vien 
neaprėpiamas dydis. Baltoji mečetė iš tolo pasitinka akinamai baltais 
kupolų bokštais, auksu puoštomis kolonomis ir dovanoja šventą 
ramybę, o lankytojai išvyksta pakerėti jos grožio.

Baltosios mečetės statybos truko 11 metų – daugiau 
nei 3 000 darbininkų per šį laiką sukūrė iš tiesų įspūdingą 
šventovę: gracingą mečetės išorę puošia net 82 baltutėliai 
kupolai ir per 1 000 kolonų, viduje kabantis „Swarovski“ 
kristalų ir 24 karatų aukso lapų sietynas sveria net 12 tonų, 
o grindis dengia didžiausias rankų darbo kilimas – 5 700 
kvadratinių metrų šedevras, kurį 1 200 audėjai iš Irano 
kantriai audė 22 metus.

Įspūdingi skaičiai
Kitaip nei į likusias Abu Dabio mečetes, į Baltąją galite užeiti 
kone kasdien. Jos durys atviros turistams nuo 9 val. ryto iki 
22 val. vakaro, išskyrus penktadienius, kai į rytines pamaldas 
leidžiami tik vietos gyventojai.

Šventovė atvira visiems

Įdomu Šeicho Zaido mečetėje 
vienu metu gali melstis net iki 
40 000 maldininkų.

11Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Dubajus – miestas, linkęs gerinti rekordus. Čia stovi 
aukščiausias visų laikų pastatas „Burj Khalifa“, veikia 
didžiausias pasaulio prekybos centras, o jame įrengtas 
didžiausias akvariumas ir erdviausias uždaras sniego parkas.

Įdomu

Dubajus
APŽVALGINĖ EKSKURSIJA 
Laikas pasižvalgyti po Dubajų – fenomenu vadinamą 
miestą, kuris savo svarba nė kiek nenusileidžia 
Jungtinių Arabų Emyratų sostinei, o populiarumu 
ją netgi lenkia. Vos prieš kelis šimtus metų čia 
buvusi dykumos gyvenvietė išaugo į modernų  
ir kosmopolitišką centrą, kur paganyti akis į 
architektūros stebuklus atvyksta turistai iš viso 
pasaulio.

Ekskursijos

• Pirmasis objektas, pro kurį praeisime – prašmatnus 7 žvaigždučių 
viešbutis „Burj Al Arab“, į įstoriją įėjęs kaip vienas labiausiai 
fotografuojamų pastatų. Šis burę primenantis statinys stebina 
prabanga ir puošnumu, o jo aukštis siekia net 321 m.
• Džumeiros Palmėje aplankysime garsųjį salos simbolį – „Atlantis 
The Palm“ viešbutį, turintį didžiausią vandens parką Vidurio 
Rytuose.
• Stebėdami krantinėje prišvartuotas jachtas, pasivaikščiosime 
prestižiniame Dubai Marina rajone.
• Sustosime prie aukščiausio pasaulyje pastato „Burj Khalifa“ – 
160 aukštų dangoraižio, matomo net už 95 kilometrų.
• O pasiilgusių vandens lauks neįtikėtino dydžio akvariumas „Dubai 
Mall“ prekybos centre ir dainuojančių fontanų šou.

Vaizdai ir objektai
          Lauktuvių artimiesiems 
ir įdomių suvenyrų sau 
vyksime į šiuolaikišką arabišką 
turgų „Souk Madinat“, kur 
rasite garsių prekių ženklų 
parduotuvių, antikvarinių 
daiktų, aromatinių aliejų ir 
prieskonių.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Al Ainas
MIESTAS-OAZĖ  
Abu Dabio emyrato valdose, Omano pasienyje, tarsi 
ryškiai žalias smaragdas auksinėje dykumos karūnoje 
veši Al Ainas – miestas, kuriame gimė ir gyveno pirmasis 
JAE prezidentas šeichas Zaidas, o dabar karaliauja 
septynios žaliuojančios oazės.

• Pažintį su Al Ainu pradėsime šeicho Zaido name, kur šiuo metu 
veikia muziejus.
• Pakilsime į Džabal Hafito kalną iš aukštai pasidairyti po miestą ir 
šalies kaimynę – Omano valstybę. 
• Vyksime į didįjį Al Aino zoologijos sodą – vaikai ir suaugę galės 
pamaitinti žirafas ir banguotąsias papūgėles, pajodinėti poniais, 
žirgais ar kupranugariais, žvilgtelėti į roplių gyvenimą, sudalyvauti 
hipopotamų ar plėšriųjų paukščių pasirodymuose arba drauge su 
gidu leistis į naktinį safarį.
• O nuo įspūdžių pavargusius kūnus atpalaiduosime gydomųjų 
terminių šaltinių maudyklose. 

Ekskursijos potyriai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Įdomu
Amžinai žalioje Al Aino oazėje auga 
net 147 000 datulių palmių.

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



Arabiški nuotykiai
Kaip atrodo amerikietiškieji kalneliai, žino visi. O ar esate bandę 
įveikti arabiškuosius? Auksinės kopos ir dykumos smėlynai yra 
parengę Jums nepamirštamų nuotykių – visureigiu peršokti 
nenuspėjamus kalnelius, įveikti staigius posūkius, dulkių debesis 
ir išbandyti save. Ar pasiruošę?

Saulėlydis dykumoje
Vėjo pustomos šilkinio smėlio kopos – ideali vieta ne tik 
nuotykių ieškotojams, bet ir romantikams. Palydėti į dykumą 
besileidžiančią saulę ir įamžinti jos nuspalvintą dangų 
nuotraukose – beveik privalu.

Safaris 
Į DYKUMĄ! 

„Dubai Mall“
NARDYMAS AKVARIUME
Kviečiame į didžiausią pasaulio akvariumą – ne tik 
pasivaikščioti stebint jūros gyvenimą pro 270 laipsnių 
tunelio stiklą, bet ir patiems panirti į įspūdingą vandens 
pasaulį, kuriame laukia 10 000 tonų vandens ir 
tūkstančiai jūros gyvūnų: net 140 skirtingų rūšių, per 300 
rajų bei didžiausia tigrinių smėlio ryklių kolekcija.

Ekskursijos

          Vakare stovykloje 
laukia dar daugiau pramogų: 
jodinėjimas kupranugariais, 
arabiška muzika, pilvo šokiai ir 
chna piešiniai ant rankų.

Įdomu
„Dubai Mall“ teritorijoje veikia povandeninis zoologijos sodas – 40 
atskirų akvariumų su ūdromis, piranijomis, pingvinais, nykštukiniais 
krokodilais, jūrų arkliukais ir kitais upių bei vandenynų gyvūnais.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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„Yas Waterworld“ – Jaso saloje, visai netoli Abu 
Dabio, veikiantis ekologiškas parkas užima net 15 hektarų plotą 
ir didžiuojasi rekordiniu, net 238 metrų ilgio, vandens-magneto 
nusileidimu.

„Aquaventure“ – norint patirti tikrą adrenalino 
bangą, Džumeiros pusiasalio vandens parke pakaks vos vienos 
sekundės – būtent tiek užtruksite, skaidriu tuneliu leisdamiesi 
nuo vandens kalnelio, aukščiu prilygstančio devynaukščiam 
pastatui. O jei skriedami žemyn išdrįsite atmerkti akis, išvysite 
šalia plaukiojančių rajų ir ryklių.

Priešais „Burj Al Arab“ įsikūręs „Wild Wadi“ kviečia 
leistis į legendinio arabų jūrininko Sindbado nuotykius „Laukinėje 
upėje“ ir išbandyti 32 metrų aukščio kalnelį, kuriame galite 
išvystyti net 80 km/h greitį.

„Ice Land“ tikra ledo žemė saulės nutviekstoje Ras al 
Haime. Romantikų čia laukia žavingos Hadžaro kalnų ir Persijos 
įlankos panoramos, o drąsuolių – teminiai vandens atrakcionai. 
Vienas žymiausių – 165 metrų pločio ir 37 metrų aukščio dirbtinis 
krioklys „Penguin Falls“.

Laikas VANDENS PRAMOGOMS!  

„Ferrari World“

Patikrinti savo drąsą ir įveikti vandens baimę, skrieti žemyn rekordiniu greičiu, gėrėtis miesto ir dykumos panorama ar 
tiesiog smagiai praleisti laiką su šeima – visa tai ir dar daugiau Jums žada Emyratų vandens pramogų parkai, už kuriuos 
geresnių nerasite visame pasaulyje!

Jaso saloje, Abu Dabyje, įsikūręs „Ferrari World“ – tikras 
greičio, lenktynių ir aptakaus itališko dizaino pasaulis. 
Jo ribos viršija 85 tūkstančius kvadratinių metrų, o po 
futuristiniu raudonos spalvos stogu veikia daugiau nei 20 
atrakcionų. Tai vieta, kurioje ekstremalių pojūčių pakaks 
kiekvienam:
• suaugusiems greičio mėgėjams – „Ferrari“ dizaino paro-
da ir galimybė išbandyti imitacinius modelius, kartodromas, 
amerikietiškieji kalneliai, slystančių padangų atrakcionai ir garsusis 
„Formula Rossa“, kuriame galima pasiekti net  240 km/h greitį!
• mažiesiems šeimos nariams – vaikų „Grand Prix“ lenktynės, 
fantastiška greičio kelionė 4D simuliatoriuje ir vaikiškas „F430 GT 
Spider“ modelis. 

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



Rixos The Palm 
Dubai 5*

Anantara The Palm 
Dubai Resort 5*

Atlantis The Palm 5*

Madinat Jumeirah Al Naseem 5*

Jumeirah Beach Hotel 5*

Ramada 
Jumeirah Hotel 4*

Rove Healthcare City 3*

Citymax Bur Dubai 3*

Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai 5*

Jumeirah Mina A Salam Hotel 5*
Madinat Jumeirah Al Qasr 5*

IBIS Al Barsha 3*

Jumeirah Zabeel Saray 5*

Habtoor Grand Resort & SPA, 
Autograph Collection 5*

Wyndham Dubai Marina 4*

Ghaya Grand Hotel 5*

Marina View Deluxe Hotel Apartments Apts

Dubajus

Persijos
įlanka

Šardža

Abu Dabis

Kurortas

Dubajus – 
Džumeira
PRAŠMATNIAM POILsIuI

Pati prabangiausia ir prestižiškiausia kurortinė zona Dubajuje slepiasi po Džumeiros vardu. Ją garsina efektingos 
išvaizdos viešbutis-burė „Burj Al Arab“, ne mažiau įspūdingas prekybos ir pramogų kompleksas „Souk Madinat“ 

bei vandens pramogų parkas „Wild Wadi“, kurį mėgsta ir vaikai, ir suaugę.

Arabiška klasika
Džumeiroje stovi svarbus klasikinės arabų architektūros 
pavyzdys – Džumeiros mečetė. Tai viena patraukliausių 
regiono šventyklų, į kurią įleidžiami ne tik musulmonai, bet ir 
kitatikiai – ketvirtadieniais mečetės durys atviros visiems.

Prie vandens
Ištisus metus lankytojų laukia kruopščiai prižiūrimas 
municipalinis Jumeirah Beach Park paplūdimys. Jis įsikūręs 
prie nuostabios įlankos, idealiai pritaikytos visoms vandens 
pramogoms – plaukiojimui banglente, vandens motociklais 
ar vandens slidėmis. 
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Rixos The Palm 
Dubai 5*

Anantara The Palm 
Dubai Resort 5*

Atlantis The Palm 5*

Madinat Jumeirah Al Naseem 5*

Jumeirah Beach Hotel 5*

Ramada 
Jumeirah Hotel 4*

Rove Healthcare City 3*

Citymax Bur Dubai 3*

Marriott Hotel Al Jaddaf Dubai 5*

Jumeirah Mina A Salam Hotel 5*
Madinat Jumeirah Al Qasr 5*

IBIS Al Barsha 3*

Jumeirah Zabeel Saray 5*

Habtoor Grand Resort & SPA, 
Autograph Collection 5*

Wyndham Dubai Marina 4*

Ghaya Grand Hotel 5*

Marina View Deluxe Hotel Apartments Apts

Dubajus

Persijos
įlanka

Šardža

Abu Dabis

Dubajaus Palmė
uNIKALus PROJEKTAs

Aštuntuoju pasaulio stebuklu vadinama Dubajaus Palmė – tai dirbtinis salynas, kurio tiesiog neįmanoma 
nepastebėti. Net iš kosmoso!

Nuo ko viskas prasidėjo?
Dubajaus valdžia net du dešimtmečius suko galvą, kaip reikės 
išlaikyti emyratą, kai išseks dabar turimi naftos ištekliai, ir 
galiausiai surado sprendimą – paversti Dubajų pasaulinio 
lygio turistų meka. Tačiau norint prisivilioti turistų, vien 
įspūdingų dangoraižių nepakanka. Taip ir gimė trijų Dubajaus 
Palmių projektas, leidęs išplėsti turimą didmiesčio pakrantę 
dirbtiniais salynais su šimtus kilometrų vingiuojančia tobulų 
paplūdimių juosta.

Statybos tęsiasi
Šių salų statybos prasidėjo 2002-aisiais. Pirmoji ir kol kas 
vienintelė baigta statyti – Džumeiros Palmė, kurios „kamienas“ 
ir 17 „šakų“ su privačiomis vilomis, apartamentais ir biurais 
sudaro tikrą urbanistinį kūrinį. Sala tuneliu sujungta su 
„pusmėnuliu“ (tai savotiškas salą saugantis barjeras), kuriame 
stovi prabangūs penkių žvaigždučių viešbučiai. Planuojama, 
kad dar įspūdingesnės bus šios Palmės kaimynės – jau pradėta 
statyti Džebel Ali ir laikinai pristabdyta Deira. 
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

JuMEIRAH ZABEEL sARAY

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ 6 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (42’’)
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras (su 42 
kabinetais procedūroms)

 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
40 iki 70 asm.)

 ♦ baras (ir cigarų baras)
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 5 a la carte restoranai 
(indų, klasikinė Turkijos 
virtuvė, italų, arabų, steak 
house*) 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baseinas
 ♦ vandens pramogų parkas 
(„Wild Wadi“, nemokamas 
nuvežimas ir įėjimas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė (iki 29 asm.)
 ♦ teatras

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ dviračių nuoma 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ futbolas 
 ♦ SPA centras* (42 
procedūriniai kabinetai)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*

VIEŠBUČIO VIETA: vakarinėje Džumeiros Palmės dalyje, apie 39 km iki 
Dubajaus oro uosto, apie 47 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC viešbučių grupei. 
Atidarytas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ų aukštų pastatas 
ir 38-os dviejų aukštų Royal Residences vilos, įsikūrusios tropiniame sode, 
netoli baseino ir teniso kortų. Bendra teritorija – 115,931 kv. m. Viešbutyje 
yra 405 numeriai. Visi numeriai su balkonu ir vaizdu į jūrą. Pagrindiniame 
pastate yra 56 Superior King Room tipo numeriai (46 kv. m, maks. 3+1 asm.), 
100 Superior Double tipo numerių (56 kv. m, maks. 3+1 asm.), 113 Deluxe 
King Arabian Sea / Palm View tipo numerių (46 kv. m, maks. 3+1 asm.), 
20 Deluxe Double Room Arabian Sea / Palm View tipo numerių (56 kv. m, 
maks. 3 arba 2+2 asm.), 42 Premium Deluxe King tipo numeriai (46 kv. m, 
maks. 3+1 asm.), 10 Premium Deluxe Double tipo numerių (56 kv. m, maks. 
3+1 asm.), 20 Club King Room tipo numerių (46 kv. m, maks. 3+1 asm.), 
10 Club Double Room tipo numerių (56 kv. m, maks. 3+1 asm.), 8 Deluxe 
Family Room tipo numeriai (50–60 kv. m, maks. 4+1 asm.), 8 Grand Deluxe 
Family Room tipo numeriai (65–80 kv. m, maks. 5 asm.), 8 Junior Suite tipo 
numeriai (66 kv. m, maks. 3 asm.), 10 Imperial One Bedroom Suite tipo 
numeriai (94 kv. m, maks. 3 asm.), 1 Grand Imperial Suite tipo numeris 
(310 kv. m, maks. 3 asm.), 2 Imperial Two Bedroom Suite tipo numeriai 
(142 kv. m, maks. 5+1 asm .), 5 Two Bedroom Suite tipo numeriai (142 kv. m, 
maks. 5+1 asm.). Royal Residences vilos: 19 Lagoon Residences tipo vilos 
(461 kv. m, maks. 8 asm.), 10 Sea Front Residences tipo vilų (530 kv. m, maks. 
10 asm.). 4 numeriai, pritaikyti žmonėms su fizine negalia, 222 Connect tipo 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.jumeirah.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ biblioteka 
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis
 ♦ puodas pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
vakarienė5

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

Pusryčiai, 
vakarienėMADINAT JuMEIRAH AL NAsEEM 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ belaidis internetas
 ♦ chalatas
 ♦ gėlės
 ♦ vaisiai
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 4 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ paštas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki tarptautinio Dubajaus oro 
uosto, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC 
viešbučių grupei. Pastatytas 2016 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pastatas, kuriame yra 430 numerių: 131 Resort Deluxe 
Room tipo numeris (maks. 3 arba 2+2 asm., 58 kv. m), 50 
Resort Superior Room tipo numerių (maks. 3 arba 2+2 asm., 69 
kv. m), 131 Ocean Deluxe Room tipo numeris (maks. 3 arba 2+2 
asm., 58 kv. m), 50 Ocean Superior Room tipo numerių (maks. 
3 arba 2+2 asm., 69 kv. m), 12 One Bedroom Family Suite tipo 
numerių (maks. 3 arba 2+2 asm., 126 kv. m), 12 One Bedroom 
Ocean Suite tipo numerių (maks. 3 arba 2+2 asm., 135 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: nuosavas smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
 INTERNETO SVETAINĖ  
www.jumeirah.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ kanoja*

* Už papildomą mokestį.

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

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

MADINAT JuMEIRAH AL QAsR

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
marmurinė danga

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ gėlės
 ♦ vaisiai
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 4 banketų salės
 ♦ prekybos centras („Souk 
Madinat“)

 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės (iki 
1400 asm., 3 600 kv. m)

 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ 22 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ vaistinė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ tinklinis 
 ♦ „bananas“*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ kanoja*
 ♦ krepšinis 
 ♦ banglenčių sportas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: MADINAT JUMEIRAH komplekso centras. Tai 
nepaprastas pastatas su didelėmis arkomis, vidiniais sodais ir 
terasomis. Iš visų pusių viešbutis yra apsuptas dirbtinio jūros kanalo 
(3,5 km). Su paplūdimiu viešbutis susijungia keliais kabančiais tiltais. 
Mėlyno marmuro apdaila interjere. Visi praėjimai ir koridoriai sudėlioti 
taip, kad svečiai patogiai jaustųsi viešbučio hole. Rankų darbo baldai 
inkrustuoti perlamutru. Apie 45 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC viešbučių 
grupei. 8-ių aukštų pastatas atidarytas 2004 metais. Viešbutyje 
yra 292 numeriai su balkonais ir terasomis: 174 Arabian Deluxe 
tipo numeriai (55 kv. m, maks. 2+2 asm.), 58 Deluxe Ocean tipo 
numerių (55 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 8 Premium Leisure / 
Club Executive Arabian Deluxe tipo numeriai (55 kv. m, maks. 3 arba 
2+2 asm.), 20 Premium Leisure / Club Executive Ocean Deluxe tipo 
numerių (55 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.),14 Junior Arabian Suite 
tipo numerių (80 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 3 Junior Ocean Suite 
tipo numeriai (80 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 6 One Bedroom 
Arabian Suite tipo numeriai (105 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 6 One 
Bedroom Ocean Suite tipo numeriai (105 kv. m, maks. 3 arba 2+2 
asm.), Family Room Arabian Deluxe tipo numeriai (2 Arabian Deluxe 
tipo numeriai, sujungti tarpusavyje), 2 Two Bedroom Presidential Suite 
tipo numeriai (180 kv. m, maks. 5+1 arba 4+2 asm.), 1 Three Bedroom 
Royal Suite tipo numeris (550 kv. m, maks. 5+2 arba 4+3 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (1 km), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.jumeirah.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis (ir 
fontanėliai)

 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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

Pusryčiai, 
vakarienė

MADINAT JuMEIRAH MINA 
A sALAM HOTEL 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
arba marmuro danga

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ gėlės
 ♦ vaisiai
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 4 banketų salės
 ♦ prekybos centras („Souk 
Madinat“)

 ♦ SPA centras („Talise SPA“)
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras
 ♦ uždaras baseinas (su 
temperatūros kontrole)

 ♦ 5 konferencijų salės (iki 500 
asm.)

 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ belaidis internetas
 ♦ 22 baseinai (su temperatūros 
kontrole)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ paštas
 ♦ vaistinė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: MADINAT JUMEIRAH komplekso dalis. 
Apie 25 km iki Dubajaus oro uosto, apie 43 km iki Al Maktumo 
oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC viešbučių 
tinklui. Pastatytas 2003 metais, atnaujintas 2015 metais. Viešbutį 
sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 292 numeriai: 148 Ocean 
Deluxe tipo numeriai (50 kv. m, su vaizdu į jūrą, balkonas, dvigulė 
lova / 2 vienvietės lovos, maks. 3 arba 2+2 asm.), 23 Premium 
Leisure / Club Executive Arabian Deluxe tipo numeriai (50 kv. m, su 
vaizdu į teritoriją, balkonas, dvigulė lova / 2 vienvietės lovos, maks. 
3 arba 2+2 asm.), 4 One Bedroom Ocean Suite tipo numeriai (115 
kv. m, 2 vonios kambariai, su vaizdu į įlanką, balkonas, dvigulė lova, 
maks. 3 arba 2+2 asm.), 6 One Bedroom Arabian Gulf Suite tipo 
numeriai (122 kv. m, 2 vonios kambariai, su vaizdu į įlanką ir kanalą, 
balkonas, dvigulė lova, maks. 3 arba 2+2 asm.), 2 Royal Suite tipo 
numeriai (268 kv. m, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, su vaizdu 
į įlanką, erdvus balkonas, dvigulė lova, 2 vienvietės lovos, maks. 6 
asm.), 84 Arabian Deluxe tipo numeriai (50 kv. m, su vaizdu į teritoriją, 
balkonas, dvigulė lova / 2 vienvietės lovos, maks. 3 arba 2+2 asm.), 
25 Premium Leisure / Club Executive Ocean Deluxe tipo numeriai 
(50 kv. m, su vaizdu į jūrą, balkonas, dvigulė lova / 2 vienvietės lovos, 
maks. 3 arba 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (1 km), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.jumeirah.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ tinklinis 
 ♦ „bananas“* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kalnų laipiojimo siena 
 ♦ vandens pramogų parkas 
(„Wild Wadi“, 30 vandens 
kelnelių, nuo 11 iki 21 val.)

 ♦ kanoja* (JUMEIRAH BEACH 
HOTEL)

 ♦ krepšinis 
 ♦ banglenčių sportas* (su 
licencija)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*   

* Už papildomą mokestį.
Vaikams:

 ♦ vandens kalnelis (ir fontanėliai)
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėJuMEIRAH BEACH HOTEL

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ kavos aparatas
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ SPA centras (atskirame 
pastate)

 ♦ kirpykla
 ♦ 11 konferencijų salių (iki 
1500 asm.)

 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 4 baseinai (su 
temperatūros kontrole)

 ♦ paštas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas

VIEŠBUČIO VIETA: Džumeiros pakrantėje, apie 15 km iki miesto 
centro, apie 25 km iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 43 km iki Al 
Maktumo oro uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC viešbučių grupei. 
Pastatytas 1997 metais. Paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Bendras plotas – 329 884 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis 26-ių 
aukštų pastatas ir 19 Beit Al Bahar vilų. Visi pagrindinio pastato numeriai 
su vaizdu į jūrą, o vilų – su daliniu vaizdu į jūrą. Pagrindiniame pastate 
yra 112 Ocean Deluxe tipo numerių (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 
126 Ocean Superior tipo numeriai (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 95 
Ocean Deluxe Balcony tipo numeriai (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 35 
Ocean Superior Balcony tipo numeriai (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 
Ocean Club tipo numeriai (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 72 Ocean Club 
Superior tipo numeriai (50 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 9 One Bedroom 
Ocean Suite tipo numeriai (136 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 21 Two 
Bedroom Ocean Suite tipo numeris (162 kv. m, maks. 5 arba 4+2 asm.), 
6 Family Garden Suite tipo numeriai (148 kv. m, maks. 3+1 asm.), 9 trijų 
kambarių Two Bedroom Ocean Superior Suite tipo numeriai (182 kv. m, 
maks. 5 arba 4+2 asm.), 5 keturių kambarių Three Bedroom Ocean Suite 
tipo numeriai (194 kv. m, maks. 7 asm.). Beit Al Bahar vilų komplekse yra 
6 One Bedroom Beit Al Bahar Royal Villa tipo vilos (130 kv. m, maks. 3 arba 
2+2 asm.), 13 Two Bedroom Beit Al Bahar Royal Villa tipo vilų (220 kv. m, 
maks. 5 arba 4+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (900 m), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/
jumeirah-beach-hotel

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ skvošas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ baidarės*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ „bananas“*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens pramogų parkas 
(„Wild Wadi“, 30 vandens 
kalnelių)

 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*  

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas (5–12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
vakarienėATLANTIs THE PALM

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas (Suite tipo 
numeriuose)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga, 
keraminė danga

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ bidė
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ SPA centras (išsidėstęs per 
2 aukštus)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ delfinariumas
 ♦ 7 konferencijų salės (5600 
kv. m, 5 atskiros zonos, 2 
salės)

 ♦ meniu vegetarams
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 baseinai-lagūnos („Family 
Pool“ ir „Royal Pool“)

 ♦ vandens pramogų parkas 
(„Aquaventure“, paplūdimys 
ir atrakcionai)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės (20 visame 
pasaulyje žinomų prekių 
ženklų butikų)

 ♦ naktinis klubas

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs garsioje Džumeiros Palmės saloje, apie 35 km 
iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 45 km iki Al Maktumo oro uosto, 
apie 15 minučių automobiliu iki miesto centro. 
VIEŠBUTIS: priklauso KERZNER INTERNATIONAL RESORTS viešbučių 
grupei. Atidarytas 2008 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro 22-jų aukštų rytinis ir 19-os aukštų vakarinis bokštai, 
tarpusavyje sujungti arka. Viešbutyje yra 1539 numeriai, įskaitant ir Bridge 
Suite tipo numerį, kuris yra virš bokštus jungiančios arkos: 296 Deluxe Room 
tipo numeriai (45–47 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 404 Ocean Deluxe 
Room tipo numeriai (45–47 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 349 Palm 
Beach Deluxe Room tipo numeriai (45–47 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 
323 Imperial Club Room tipo numeriai (45–47 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 
asm.), 82 One Bedroom Terrace Club Suite tipo numeriai (94 kv. m, maks. 2+2 
arba 3+1 asm.), 42 One Bedroom Executive Club Suite tipo numeriai 
(101 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 34 One Bedroom Regal Club Suite tipo 
numeriai (164 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), Two Bedroom Terrace Club 
Suite tipo numeriai (141 kv. m, maks. 6 asm.), Two Bedroom Executive Club 
Suite tipo numeriai (148 kv. m, maks. 6 asm.), Two Bedroom Regal Club Suite 
tipo numeriai (211 kv. m, maks. 6 asm.), Underwater Suites: 1 Poseidon / 1 
Neptune Suite tipo numeriai (165 kv. m, maks. 2 asm.), 2 Presidential Suites 
tipo numeriai (220 kv. m, maks. 2 asm.), 2 Grand Atlantis Suites tipo numeriai 
(429 kv. m, maks. 4 asm.), 1 Royal Bridge Suite tipo numeris (924 kv. m, 
maks. 6 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (ilgis – 1 500 m, paplūdimys nukreiptas į salos 
vidų, todėl jūra visuomet labai rami), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.atlantisthepalm.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobikos salė*
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ „bananas“*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens pramogų parkas 
(„Aquaventure“)

 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių / vaikų klubas*
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

RIXOs THE PALM DuBAI

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ 4 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ žadintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ laikraščiai ir žurnalai
 ♦ televizorius (42’’)
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras („Rixos Royal 
SPA“, platus procedūrų 
pasirinkimas)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
visą parą

 ♦ 2 konferencijų salės (po 
170 asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ batų šepetys
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 2 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros virtuvės 
restoranas, steak house)

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos visą parą

 ♦ restoranas (turkų ir 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ konsjeržo paslaugos visą 
parą

 ♦ kavinė (kaljaninė 
paplūdimyje)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kino salė (paplūdimyje)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polas
 ♦ badmintonas 
 ♦ pilatesas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ joga 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ žvejyba*
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Džumeiros Palmės saloje, rytinėje „pusmėnulio“ dalyje, 
apie 47 km iki Dubajaus oro uosto, apie 91 km iki Abu Dabio oro uosto, apie 
50 km iki Al Maktumo oro uosto, apie 17 km iki artimiausio „Mall of the 
Emirates“ prekybos centro, apie 30 km iki miesto centro.
VIEŠBUTIS: priklauso RIXOS viešbučių tinklui. Atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du pastatai: „Sea Block“ (visi numeriai su tiesioginiu 
vaizdu į jūrą) ir „Main Block“ (numeriai su tiesioginiu arba daliniu vaizdu į 
jūrą), kuriuose yra 230 numerių: 82 Deluxe Room tipo numeriai (53 kv. m, 
vieno kambario, King Size / Twin Bed lovos, maks. 2+1 asm. + kūdikis), 100 
Premium Room tipo numerių (65 kv. m, King Size / Twin Bed lovos, maks. 3 
arba 2+2 asm. + kūdikis), 5 Wellness Room tipo numeriai (53 kv. m, vieno 
kambario, su vaizdu į sodą arba baseiną, terasa su nedideliu baseinu, King 
Size lova, maks. 2 asm.), 22 Junior Suite Room tipo numeriai (75–90 kv. m, 
King Size lova, vonios kambarys, maks. 3 arba 2+2 asm.), 16 Senior Suite 
tipo numerių (125–135 kv. m, King Size lova, vonios kambarys, maks. 
3 arba 2+2 asm. + kūdikis), 2 Sea Grand Suite tipo numeriai (150 kv. m, 
svetainė, pirmasis miegamasis su King Size lova, kitas su Twin Bed lovomis, 
du vonios kambariai, balkonas arba terasa, maks. 4 arba 2+2 asm.), 1 
King Suite tipo numeris (380 kv. m, dviejų miegamųjų karališkas numeris, 
maks. 4 arba 2+2 asm.), 1 Grand King Suite tipo numeris (590 kv. m, trijų 
miegamųjų karališkas numeris, maks. 6 arba 5+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.thepalmdubai-ru.rixos.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane  

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

MARRIOT HOTEL 
AL JADDAF DuBAI

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Bur Dubajaus rajone, arti karališkosios 
Zabeel Palace rezidencijos, apie 10 min. kelio iki Dubajaus 
centro ir visų pagrindinių įžymių miesto vietų, apie 10 km iki 
tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 56 km iki Al Maktumo 
oro uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso MARRIOTT HOTELS & RESORTS 
viešbučių tinklui. Viešbutis pastatytas 2014 metais. Bendras 
plotas – 58 000 kv.m. Viešbutį sudaro pagrindinis 9-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 351 numeris: 230 Deluxe Room tipo 
numerių (vienas kambarys, vaizdas į Dubai Creek įlanką / jūrą / 
miestą, ne visi numeriai su balkonu, king-size / twin beds tipo 
lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 38–42 kv. m), 80 Executive Room 
tipo numerių (vienas kambarys, vaizdas į Dubai Creek įlanką / 
jūrą / miestą, ne visi numeriai su balkonu, king-size/twin beds 
tipo lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 38–42 kv.m ), 38 Executive 
Suite tipo numeriai (vienas kambarys + svetainė, vaizdas į 
Dubai Creek įlanką / jūrą / miestą, ne visi numeriai su balkonu, 
King Size /Twin Beds tipo lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 
80 kv. m), 11 numerių pritaikytų žmonėms su fizine negalia, 
136 connect tipo numerių, 289 numeriai nerūkantiems.
 PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dubaimarriottaljaddaf.com

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ meniu
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pusryčiai, 
vakarienė5
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

ANANTARA THE PALM DuBAI 
REsORT

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 8 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 4 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SPA procedūros*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: žalumoje paskendęs paplūdimio kurortas, 
esantis Džumeiros Palmės salos ,,pusmėnulio” rytinėje dalyje. Apie 
1 km iki Sheikh Zayed gatvės, Apie 45 min. važiuoti iki Dubajaus 
tarptautinio oro uosto, netoli Dubai Marina.
VIEŠBUTIS: priklauso ANANTARA viešbučių grupei. Atidarytas 
2013 metais. Viešbutį sudaro 126 dviejų aukštų sujungti namai 
(kiekviename yra nuo 4 iki numerių), kuriuose yra 260 numerių: 
92 Premier Lagoon View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
47 kv.m), 38 Deluxe Lagoon View tipo numeriai (maks. 2+2 arba 
3 asm., 52 kv.m), 92 Premier Lagoon Access tipo numeriai (maks. 
3 asm., 47 kv.m), 34 Deluxe Lagoon Access tipo numeriai (maks. 
3 arba 2+2 asm., 52 kv.m), 4 Deluxe Family Lagoon Access tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 65 kv.m), 12 One Bedroom Beach Pool Villa 
tipo vasarnamių (maks. 3 asm., 85 kv.m), 3 Two Bedroom Anantara 
Beach Pool Villa tipo vasarnamiai (maks. 6 asm., 206 kv.m), 18 One 
Bedroom Overwater Villa tipo vasarnamių ant vandens (maks. 3 asm., 
106 kv.m). „South Residence“ pastate yra 60 Standard Room tipo 
numerių (maks. 3 asm., 38 kv.m), 20 One Bedroom Apartment tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 107 kv.m), 6 Two bedroom Apartment tipo 
numeriai (maks. 6 asm., 164 kv.m), 4 Two Bedroom Luxury Terrace 
Apartment tipo numeriai (maks. 6 asm., 270 kv.m). 3 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su fizine negalia, 45 Connect tipo numeriai, 293 
numeriai nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.dubai-palm.anantara.com

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

HABTOOR GRAND BEACH 
REsORT & sPA, 
AuTOGRAPH COLLECTION

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi ir laidinis internetas 
registratūroje*

 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (28”)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 8 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ poilsio zona
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 naktiniai klubai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika*
 ♦ pirtis 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso kortas* (1 valanda)
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs vaizdingoje pakrantėje, Jumeirah Beach 
paplūdimyje, netoli prabangaus, šiuolaikiško Dubai Marina rajono, 
apie 30 km iki Dubajaus oro uosto, apie 36 km iki Al Maktumo oro 
uosto. Iki „Mall of the Emirates“ prekybos centro – apie 20 minučių, 
iki „Marina Mall“ prekybos centro – apie 10 minučių automobiliu.
VIEŠBUTIS: priklauso MARRIOTT HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei, dirba su AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS prekiniu ženklu. 
Pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro du bokštai (19 ir 25 aukštų) su bendru fojė ir trys 
2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 446 numeriai: 38 Resort 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), 52 Deluxe Resort 
Garden tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), 98 Tower Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), 119 Tower Ocean Front tipo 
numeriai (40 kv. m, maks. 3 asm.), 33 Tower Family tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 50 kv. m), 23 Club Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
40 kv. m), 24 Club Ocean Front tipo numeriai (maks. 3 asm., 
40 kv. m), 10 Club Suite tipo numerių (maks. 3 asm, 65 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (200 m), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marriott.com/hotels/travel/dxbhg-habtoor-grand-beach-
resort-and-spa-autograph-collection

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas („Junior Jungle“, 
nuo 4 iki 12 metų)

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėGHAYA GRAND HOTEL

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ autobusas iki prekybos centrų 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: šalia SPORT CITY & JUMEIRAH GOLD 
ESTATES, Tecom rajone, apie 33 km iki Dubajaus tarptautinio 
oro uosto, apie 15 km iki Al Maktumo tarptautinio oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Bendras plotas – 
90 000 kv. m. Viešbutį sudaro du 21-o aukšto pastatai, 
kuriuose yra 765 numeriai: 238 Deluxe Room tipo numeriai 
(vieno kambario, King Size arba Twin beds tipo lovos, vaizdas 
į baseiną arba miestą, maks. 2+1 arba 3 asm., 31 kv. m), 
60 Executive Suite tipo numerių (vaizdas į baseiną arba į 
miestą, svetainė, uždaras miegamasis, King Size tipo lova, 
vonios kambarys, 2 televizoriai, svečių tualetas, maks. 3 
arba 2+2 asm., 55 kv. m), 252 One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (vaizdas į baseiną arba į miestą, svetainė, atskiras 
miegamasis, virtuvė, King Size tipo lova, vonios kambarys, 2 
televizoriai, svečių tualetas, maks. 3 arba 2+2 asm., 58 kv. m), 
8 numeriai, pritaikyti asmenims su fizine negalia (užsakymas 
pagal atskirą užklausą).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ghayagrandhotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5

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

WYNDHAM DuBAI MARINA

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ mini baras*
 ♦ svarstyklės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs viename prestižinių Dubajaus rajonų – Dubai Marina. 
Apie 10 min. kelio iki „Jumeirah Lakes Towers“ metro stoties, apie 9 km iki „Mall 
of the Emirates“ prekybos centro, apie 35 km iki Dubajaus tarptautinio oro uosto, 
apie 39 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso WYNDHAM HOTELS & RESORTS viešbučių tinklui. 
Viešbutis atidarytas 2016 metais. Viešbutį sudaro 32 aukštų pastatas, kuriame 
yra 486 numeriai. Visi numeriai turi nuosavus balkonus. Viešbutyje yra 5 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia, ir 50 Connect tipo numerių. Pagal 
numerių išdėstymą galimas vaizdas į jūrą, į Jumeirah Beach, į Dubai Marina, į 
miestą. 108 Superior tipo numeriai (1–15 aukštuose 26 kv. m, vienas kambarys, 
King Size / Twin Bed tipo lovos, maks. 2 arba 2+1 asm.), 54 Junior Suite tipo 
numeriai (1–15 aukštuose 35 kv. m, 1 miegamasis su svetaine, King Size / Queen 
Bed  tipo lovos, maks. 2 arba 2+1 asm.), 56 Grand Room tipo numeriai (1–15 
aukštuose 49 kv. m, 1 miegamasis su svetaine, King Size tipo lova, maks. 3 arba 
2+2 asm.), 104 Premium Room tipo numeriai (16–28 aukštuose 26 kv. m, vienas 
kambarys, King Size / Twin Bed tipo lova, maks. 2 arba 2+1 asm.), 51 Premium 
Junior Suite tipo numeris (16–28 aukštuose 35 kv. m, 1 miegamasis su svetaine, 
King Size / Queen Bed tipo lova, maks. 2 arba 2+1 asm.), 52 Premium Grand Room 
tipo numeriai (16–28 aukštuose 49 kv. m, 1 miegamasis su svetaine, King Size 
tipo lova, maks. 3 arba 2+2 asm.), 30 Club Room tipo numerių (29–32 aukštuose 
26 kv. m, vienas kambarys, King Size / Twin Bed tipo lova, maks. 2 arba 2+1 asm.), 
15 Club Junior Suite tipo numerių (29–32 aukštuose” 35 kv. m, 1 miegamasis su 
svetaine, King Size / Queen Bed tipo lova, maks. 2 arba 2+1 asm.), 16 Club Grand 
Room tipo numerių (29–32 aukštuose 49 kv. m, 1 miegamasis su svetaine, King 
Size tipo lova, maks. 3 arba 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: miesto, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.wyndhamdubaimarina.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė 
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane 

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

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ dienraščiai pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ žadintuvas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ bidė
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 
60 asm.)

 ♦ 2 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 kavinės
 ♦ belaidis internetas* 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: Bur Dubajaus rajone, Al Mina gatvėje, 
netoli Džumeiros  paplūdimio. Apie 10 min. automobiliu 
iki populiaraus Downtown rajono, apie 15 km iki Dubajaus 
tarptautinio oro uosto, apie 66 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso RAMADA WORLDWIDE viešbučių 
grupei. Atidarytas 2011 metais. Iš viso 4-ių aukštų pastate 
yra 253 numeriai: 106 Classic Room tipo numeriai (vieno 
kambario, su vaizdu į gatvę, King Size arba Twin Beds tipo 
lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 32 kv. m), taip pat yra numerių 
nerūkantiems bei asmenims, turintiems negalią.
PAPLŪDIMYS: miesto (Jumeirah Beach Park, už įėjimą 
reikia mokėti 1,30 $), smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ramadajumeirah.ae

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėRAMADA JuMEIRAH HOTEL 4
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Apts

Apts

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

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

MARINA VIEW 
DELuXE HOTEL APARTMENTs

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ skalbimo mašina
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: prestižiniame Dubai Marina rajone, 
kuriame yra puikus jachtų uostas. Apie 40 km iki Dubajaus 
oro uosto, apie 34 km iki Al Maktumo oro uosto, keletas 
minučių pėsčiomis iki Damac metro stoties. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 14-kos 
aukštų pastatas, kuriame yra 224 numeriai: 171 Deluxe Room 
Studio tipo numeris (vieno kambario, įrengta mini virtuvė, 
King Size / Twin Beds tipo lova, maks. 3 asm., 33 kv. m), 53 
Executive Suite One Bedroom tipo numeriai (miegamasis ir 
svetainė (atskirta durimis), įrengta mini virtuvė, Kind Size 
tipo lova, maks. 4 asm., 44 kv. m), 1 numeris pritaikytas 
žmonėms su negalia, 26 Connect tipo numeriai, 107 numeriai 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nemokamas autobusas iki paplūdimio – 
į miesto paplūdimį Jumeirah Beach Park (už įėjimą reikia 
mokėti, 10 minučių automobiliu) ir Jumeirah Beach Park 
(įėjimas nemokamas, 15 minučių automobiliu).
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marinaviewhotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

IBIs AL BARsHA 

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 2 barai (kubietiškas, su gyva 
muzika)

 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas (arabų, Azijos ir 
Europos virtuvė)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė (su savo kepykla)
 ♦ Wi-Fi
 ♦ seifas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs pagrindinėje Šeicho Zaido 
gatvėje, netoli prekybos komplekso „Mall of the Emirates“ Al 
Baršos rajone, apie 25 km iki Dubajaus oro uosto, apie 43 km 
iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso ACCOR viešbučių tinklui. Pastatytas 
2009 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais.
Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 480 
numerių: 480 Standard Room tipo numerių (su vaizdu į 
Šeicho Zayed gatvę, King Size tipo lova arba Twin Beds tipo 
lovos, maks. 2+1 asm., 19,6 kv. m), 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 48 Connect tipo numeriai, 400 numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio Jumeirah Beach Park (10 min. automobiliu, vietų 
skaičius autobuse ribotas, būtina iš anksto užsiregstruoti 
viešbučio registratūroje), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ibishotel.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3
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Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėROVE HEALTHCARE CITY

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė

* Už papildomą mokestį.

3

3

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3CITYMAX BuR DuBAI

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ parduotuvės

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Dubajaus oro uosto, 
Bur Dubajaus rajone.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2017 metais. Viešbutį sudaro vienas 
12-os aukštų pastatas, kuriame yra 286 numeriai: 270 
Rover Room tipo numerių (be balkono, King Size / Twin Bed 
tipo lovos, maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su fizine negalia, 44 sujungti numeriai, 286 
numeriai nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nemokamas autobusas iki paplūdimio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio  rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rovehotels.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 2 barai
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas (tarptautinė, 
Azijos, Indijos virtuvės)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: Bur Dubajaus rajone, netoli miesto centro, 
apie 8 km iki Dubajaus oro uosto, apie 44 km iki Al Maktumo 
oro uosto. Artimiausias prekybos centras – „Burjuman Mall“. 
Apie 0,5 km iki artimiausios metro stotelės. 
VIEŠBUTIS: priklauso CITYMAX viešbučių tinklui. Atidarytas 
2010 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 691 
numeris: Standard Room tipo numeriai (vieno kambario, 
su vaizdu į gatvę bei Burj Khalifa pastatą, Queen Size tipo 
lova arba Twin Beds tipo lovos, maks. 2+1 asm., 21 kv. m), 
4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 10 Connect tipo 
numerių, 394 numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio Jumeirah Beach (2 km), paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.citymaxhotels.com

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys (vanduo 
atvykimo dieną)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ Wi-Fi ir laidinis internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius (32”)
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Kurortas

Tarp Persijos įlankos ir Indijos vandenyno pakrančių įsikūrusi Šardža – trečiasis pagal dydį JAE emyratas 
ir vienintelis, turintis bendrą sieną su visais likusiais. Tačiau į Šardžą vilioja ne vien patogi geografinė 

padėtis – čia telkiasi puikiai įrengti kurortai ir jaukūs paplūdimiai.

DVIEJŲ PAKRANČIŲ GLĖBYJE

Šardža 

34



Dubajus

Sharjah Grand Hotel 4* 

Coral Beach Resort Sharjah 4*

Sheraton Sharjah 
Beach Resort & SPA 5* 

Grand Excelsior Hotel Sharjah 5* 

Šardža 

Persijos 
įlanka Adžmanas

Laukiniai potyriai
Pažintis su laukine gamta laukia Šardžos dykumų parke – 
kvadratinio kilometro teritorijoje veikia gamtos istorijos muziejus, 
botanikos sodas ir speciali erdvė vaikams, kurioje jie gali iš arti 
pamatyti ir pamaitinti dykumų ožkas bei pajodinėti kupranugariais. 
Ne mažiau įdomus Arabų laukinės gamtos centras – vienintelis 
regiono zoologijos sodas, kuriame išvysite per 100 Arabijos 
gyvūnų rūšių: įvairių gyvačių ir roplių, lapių, dygliakiaulių ir 
leopardų, kupranugarinių vorų ir net flamingų. O patyrinėti gelmių 
gyvenimą kviečia modernus Šardžos akvariumas.

Sostinės gyvenimas
Itin aktyviai jis verda svarbiausiame emyrato mieste – kosmo-
politiškojoje Šardžoje. Dėl gana griežtų įstatymų naktinės 
pramogos čia ne tokios populiarios kaip kituose emyratuose, 
tačiau pramogauti dieną niekas nekliudo: sostinėje dažnai 
rengiami gyvi muzikos pasirodymai, gausu aukštos klasės 
restoranų ir dizainerių parduotuvių. 

Ką būtina pamatyti?
• Emyratų akis – įspūdingas 60 metrų aukščio apžvalgos ratas, 
nuo kurio atsiveria Šardžos ir Dubajaus panorama.
• Khor Fakano paplūdimys – to paties pavadinimo įlankoje 
įsikūręs palmių supamas paplūdimys, vadinamas gražiausia visų 
JAE vieta. 
• Šardžos fontanas – milžiniškas fontanas, kurio vandens 
srovės siekia net 100 metrų aukštį. Kartu su kitais šalia esančiais 
fontanais lankytojams jis dovanoja įspūdingas šviesų ir muzikos 
šou programas.
• „Souk Al Markazi“– centrinė turgavietė, kurioje vaisių ir daržovių 
galite nesidairyti, čia prekiaujama juvelyrikos dirbiniais, auksu, 
kilimais, skraistėmis, kvepalais ir tradiciniais arabiškais indais. 
 • Šardžos jūrų muziejus – čia Jūsų laukia ekspozicijos 
senoviniuose Indijos vandenyno laivuose, įspūdinga perlų kolekcija 
ir netoliese veikiantis akvariumas su rykliais, rajomis ir daugiau nei 
150 kitų vandens gyventojų.

          Jei ilsėsitės Šardžoje 
ramadano laikotarpiu, teks 
laikytis vietos taisyklių: 
viešai valgyti, gerti 
gaiviuosius gėrimus ar 
rūkyti čia negalėsite.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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sHERATON sHARJAH BEACH 
REsORT & sPA

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 2 banketų salės
 ♦ 9 konferencijų salės
 ♦ baras
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ poilsio zona
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ SPA centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki tarptautinio Šardžos oro uosto, apie 23 km 
iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 10 min. kelio iki Downtown Sharjah 
Corniche ir Sharjah Creek. Apie 95 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso STARWOOD HOTELS ir RESORTS WORLDWIDE 
viešbučių grupei. Atidarytas 2015 metais. Bendras plotas – 
18 139 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis 9-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 349 numeriai (4 numeriai pritaikyti asmenims su fizine negalia, 192 
Connected tipo numeriai, 320 numerių nerūkantiems asmenims): 81 Deluxe 
Room tipo numeris (37–42 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į miestą, 
balkono nėra, King Size / Twin tipo lovos, maks. 3 asm.), 56 Deluxe Room With 
Balcony  tipo numeriai (37–42 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į miestą, 
su balkonu, King Size / Twin tipo lovos, maks. 3 asm.), 84 Superior Deluxe Sea 
View tipo numeriai (37–42 kv. m, vienas kambarys, be balkono, su vaizdu į 
jūrą, King Size / Twin tipo lovos, maks. 3 asm.), 41 Superior Deluxe Sea View 
with Balcony tipo numeris (37–42 kv. m, vienas kambarys, su balkonu, su 
vaizdu į jūrą, King Size / Twin tipo lovos, maks. 3 asm.), 38 Sheraton Club with 
Balcony tipo numeriai (52–60 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į jūrą arba 
baseiną, su balkonu, King Size / Twin tipo lovos, maks. 3 asm. arba 2+2 asm., 
klubinės lengvatos), 8 Executive One Bedroom Suite tipo numeriai (110–113 
kv. m, miegamasis, svetainė, valgomojo zona, vidinės durys, balkonas, 
tiesioginis arba dalinis vaizdas į jūrą,  King Size tipo lova, maks. 3 asm. arba 
2+2 asm., klubinės lengvatos – poilsio klubas). 
PAPLŪDIMYS: smėlio,  paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheratonsharjah.com

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

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane

Viskas 
įskaičiuota5

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

GRAND EXCELsIOR HOTEL 
sHARJAH

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ parduotuvė
 ♦ autobusas iki prekybos centrų 
(Šardžos ir Dubajaus)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas (ant stogo)

VIEŠBUČIO VIETA: papie 12 km iki Dubajaus oro uosto, 
apie 15 km iki Šardžos oro uosto, Šardžos mieste. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 14-os aukštų 
pastatas, kuriame yra 180 numerių: 120 Deluxe Room tipo 
numerių (2 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, dvivietė 
arba 2 vienvietės lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 39 kv. m), 
15 Executive Room tipo numerių (dvivietė arba 2 vienvietės 
lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 39 kv. m), 37 Senior Suite tipo 
numeriai (svetainė ir miegamasis su durimis, dvivietė lova, 
vonios kambarys, maks. 3 arba 2+2 asm., 69 kv. m), 
8 Royal Suite tipo numeriai (svetainė, 2 miegamieji su 
durimis, dvivietė ir 2 vienvietės lovos, vonios kambarys, 
maks. 4 asm., 117 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandexcelsioralsharjah.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.5
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4
sHARJAH GRAND HOTEL

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą (kiekviename aukšte)

 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą (kiekviename aukšte)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 450 
asm.)

 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų (Šardžos ir Dubajaus)

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalnelis

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ elektroniniai žaidimai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, apie 10 km 
iki Šardžos oro uosto, apie 12 km iki Dubajaus tarptautinio oro 
uosto, apie 95 km iki Al Maktumo oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 220 numerių. Visi numeriai su balkonais: 96 Superior 
Room City View tipo numeriai (45 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 
96 Superior Room Sea View tipo numeriai (45 kv. m, maks. 3 arba 
2+2 asm.), 4 Honeymooner Room Sea View tipo numeriai (45 kv. 
m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 13 Cabana Sea View Beach Access 
tipo numerių (45 kv. m,  maks. 3 arba 2+2 asm.),  9 Junior Suite 
Sea View tipo numeriai (90 kv. m, maks. 3 arba 2+2 asm.), 1 
Executive Suite Sea View tipo numeris (100 kv. m, maks. 6 asm.),  1 
Presidential Suite Sea View tipo numeris (110 kv. m, maks. 6 asm.). 
Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, Connect tipo 
numerių bei numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, smėlio įėjimas į jūrą, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sharjahgrand.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ puodas pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
pietūs,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaCORAL BEACH REsORT sHARJAH

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ 5 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 350 
asm.)

 ♦ baras
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 kavinės
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, apie 
28 km iki Dubajaus oro uosto, apie 20 km iki Šardžos oro 
uosto, apie 96 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso CORAL INTERNATIONAL viešbučių 
grupei. Pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2014 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 156 numeriai: 114 Deluxe City View 
tipo numerių (27 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į gatvę, 
pastatą arba automobilių stovėjimo aikštelę, dvivietė lova, 
maks. 3 arba 2+2 asm.), 42 Deluxe Sea View tipo numeriai 
(27 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į sodą, baseiną arba 
daliniu vaizdu į jūrą, dvivietė lova, maks. 3 arba 2+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.hmhhotelgroup.com/coralbeachresortsharjah

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas (su 
kalneliais)

 ♦ vaikų klubas*
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

4

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

Adžmanas
IDEALI VIETA ATOKVĖPIuI

Kurortas

Tiesiog ilsėtis, mėgautis palmių pavėsiu ir apie nieką negalvoti. Štai tokį atostogų planą Jums 
siūlo Adžmanas – Persijos įlankos pakrantėje, į šiaurę nuo kaimyninės Šardžos, jaukiai įsikūręs 

mažiausias iš septynių emyratų. Jo plotas siekia vos 260 kvadratinių kilometrų, tačiau tiek 
erdvės – net daugiau nei pakankamai, jei svajojate apie ramų poilsį žemės rojuje.

Įdomu
Adžmano emyrate nėra naftos telkinių, bet čia 
trykšta kur kas didesnis turtas – mineraliniai 
šaltiniai, geriamuoju vandeniu aprūpinantys 
Persijos įlankos šalis. 
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Ramada Hotel & Suites 4*Crown Palace Hotel Ajman 3* 

Kempinski Hotel Ajman 5* 

Ramada Beach Hotel Ajman 4* 

Ajman Saray A Luxury Collection Resort 5* 

Šardža

Adžmanas

Persijos 
įlanka

Saulėtos pakrantės
Idealiai tvarkingi Adžmano paplūdimiai – ne tik šio, bet ir visų 
Jungtinių Arabų Emyratų pasididžiavimas. Į net 16 kilometrų 
nusidriekusią pakrantę pasaulio turistus vilioja baltas smėlis, 
aukštų palmių paunksmė ir prabangių viešbučių kruopščiai 
tvarkomos bei prižiūrimos zonos.

Daugiau pramogų!
Pasiilgę adrenalino, leiskitės į safarį dykumoje ar žygį po 
Hadžaro kalnus, meskite iššūkį jūrai, „pasikinkę“ burlentę ar 
baidares, o pasigėrėti arabiškos gamtos stebuklais traukite 
į Al Zorah gamtos draustinį: čia Jūsų laukia rožiniai flamingai 
ir daugiau nei 50 kitų paukščių rūšių, plačiai išsikerojusios 
mangrovės, smėlio kopos ir žavingos lagūnos.

Pažintis su istorija
Patyrinėti emyrato istoriją galite užsukę į Adžmano fortą ir 
jame įsikūrusį muziejų. Čia išvysite radinių iš skirtingų Adžmano 
gyvavimo epochų, prisiminimų apie kadaise kurortų vietoje 
gyvavusį žvejų kaimą ir pirmųjų gyventojų kasdienybę.

          Adžmanas – 
vienintelis emyratas, 
kuriame galima laisvai 
įsigyti alkoholinių 
gėrimų.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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AJMAN sARAY A LuXuRY 
COLLECTION REsORT

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ kavos aparatas
 ♦ lygintuvas
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ svarstyklės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų 

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ skvošas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės*

VIEŠBUČIO VIETA: Persijos įlankos pakrantėje, apie 22 km iki 
Dubajaus oro uosto, apie 17 km iki Šardžos oro uosto, apie 155 km 
iki Abu Dabio oro uosto, apie 90 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso STARWOOD HOTELS & RESORTS viešbučių 
grupei. Viešbutis pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro 12-os 
aukštų pastatas, kuriame yra 205 numeriai: 64 Deluxe Creek View 
tipo numeriai (1 kambarys, 44 kv. m, Twin Bed / King Size tipo lova, 
balkonas, maks. 2+2 arba 3 asm., su vaizdu į įlanką ir miestą), 
117 Grand Deluxe Sea View tipo numerių (1 kambarys, balkonas, 
39 kv. m, Twin arba King Size tipo lova, maks. 2+2 arba 3 asm., su 
vaizdu į įlanka, paplūdimį ir baseiną), 21 Al Dana Suite tipo numeris 
(miegamasis ir svetainė atskirti durimis, balkonas, 80 kv. m, King 
Size tipo lova, maks. 2+2 arba 3 asm., su vaizdu į įlanką ir miestą 
arba į įlanką ir baseiną). Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia, bei numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ajmansaray.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.

Viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienėKEMPINsKI HOTEL AJMAN 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobikos studija*
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ krepšinis 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ boulingas*
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ 4 rusiški kanalai
 ♦ mini baras* (pienas vaikams prieš 
miegą)

 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras (vertėjo 
paslaugos)

 ♦ 2 SPA centrai (ajurvedinis, 
Balio)

 ♦ kirpykla
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ 4 barai (sporto baras, baras 
prie baseino, baras prie 
jūros)

 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas (italų, indų, kinų, 
tarptautinė virtuvė)

 ♦ internetas*
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, Adžmano 
emyrate, apie 25 km iki Dubajaus oro uosto, apie 20 km iki Šardžos 
oro uosto, apie 102 km iki Al Maktumo oro uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso KEMPINSKI viešbučio tinklui.
Atidarytas 1998 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 9-ių aukštų pastatas ir 1-o aukšto 
pastatas prie baseino. Pagrindiniame pastate visi numeriai su 
balkonu ir vaizdu į jūrą. Viešbutyje yra 180 numerių: 118 Deluxe 
Room tipo numerių (vieno kambario numeris, su vaizdu į įlanką, 
balkonas, dvigulė lova arba 2 vienvietės, maks. 2+1 asm., 
36–41 kv. m, yra Connected tipo numerių), 14 Laguna Poolside Room 
tipo numerių (vieno kambario numeris, su vaizdu į baseiną, terasa, 
tiesioginis išėjimas prie baseino ir į paplūdimį, dvigulė lova, maks. 
2+2 asm., 32 kv. m, yra Connected tipo numerių), 24 Leisure Club 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, su vaizdu į įlanką, balkonas, 
dvigulė lova arba 2 vienvietės, maks. 2+2 asm., 36 kv. m, klubo 
privilegijos), 5 Junior Suite tipo numeriai (vienas kambarys, su vaizdu 
į įlanką, balkonas, dvigulė lova,  maks. 2+2 asm., 53 kv. m, klubo 
privilegijos), 6 Deluxe Suite tipo numeriai (miegamasis ir svetainė 
atskirti durimis, erdvus vonios kambarys, panoraminis vaizdas į 
įlanką, 2 balkonai, dvigulė lova, maks. 2+1 asm., 86 kv. m, skalbykla, 
pervežimas į oro uostą, klubo privilegijos). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia bei nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (500 m), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kempinski.com/ajman

5

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

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškas chalatas
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuotaRAMADA BEACH HOTEL AJMAN 4

Viskas 
įskaičiuota4

RAMADA HOTEL & suITEs

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ valiutos keitykla

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ LCD televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Persijos įlankos pakrantėje, jūra per kelią nuo 
viešbučio, Adžmano emyrate. Apie 19 km iki Šardžos oro uosto, 
apie 25 km iki Dubajaus oro uosto, apie 101 km iki Al Maktumo oro 
uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso viešbučių grupei R HOTELS. Atidarytas 
2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viename 
12-os aukštų pastate yra 157 numeriai: 26 Standard City View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. m), 50 Standard Sea View tipo 
numerių (maks. 3 asm., 30 kv. m), 36 Deluxe Sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 49 kv. m), 33 One Bedroom Suite tipo numeriai 
(maks. 3 arba 2+2 asm., 64 kv. m), 12 Two Bedroom Suite tipo 
numerių (maks. 4 asm., 89 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –  
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ramadabeachajman.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras*
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras* (prie baseino)
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 30 
asm.)

 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ a la carte restoranas
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Adžmano verslo centre, netoli populiarių 
„Safeer Mall“ ir „Carrefour Ajman City Centre“ prekybos centrų. Apie 
23 km iki Šardžos oro uosto, apie 36 km iki Dubajaus oro uosto, apie 
99 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 3 penkiolikos aukštų pastatai, kuriuose yra 388 
numeriai: 99 Studio Room tipo numeriai (su vaizdu į miestą, su 
balkonu, dvivietė arba dvi vienvietės lovos, maks. 3 asm., 54 kv. m), 
229 One Bedroom Suite tipo numeriai (mini virtuvė, su vaizdu į miestą, 
su balkonu, dvivietė lova arba dvi vienvietės lovos, maks. 3 asm., 
74 kv. m). Yra numerių nerūkantiems, žmonėms su negalia bei 
Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio (5–10 min. kelio), yra paplūdimio klubas, dušas, tualetas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ramadaajman.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ mini šaldytuvas

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane   

* Už papildomą mokestį.

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ joga*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ vandens slidės*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Pusryčiai, 
vakarienėCROWN PALACE HOTEL AJMAN

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ autobusas iki prekybos centrų 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

3

VIEŠBUČIO VIETA: Adžmano miesto centre, Šeicho Khalifa Bin 
Zaido gatvėje, apie 10 km iki Dubajaus oro uosto, apie 10 km iki 
Šardžos oro uosto. Viešbutis yra prie pat Adžmano komercinio 
verslo rajono ir kultūrinių vietų. Apie 97 km iki Al Maktumo oro 
uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 17-os 
aukštų pastatas, kuriame yra 210 numerių (iš jų 28 Connect tipo 
numeriai ir 58 numeriai nerūkantiems): 60 Studio tipo numerių 
(vienas kambarys, su vaizdu į lagūną arba miestą, Queen Size 
tipo lova, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 60 One Bedroom Suite tipo 
numerių (miegamasis, svetainė su virtuvėlės kampu, yra durys, 
su vaizdu į lagūną, King Size tipo lova, maks. 3 arba 2+2 asm., 60 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto (Ajman Beach, apie 2 km nuo viešbučio), 
smėlio, nemokamas autobusas iki paplūdimio (1 kartą per 
dieną), paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crownpalace.me

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Abu Dabis
sVEIKI ATVYKĘ Į sOsTINĘ!

Prieš Jūsų akis įspūdingo dydžio ir puikaus poilsio oazė – Abu Dabio emyratas, modernus ir išvystytas 
JAE centras, užimantis net 70 % viso šalies ploto. Be žemyninės emyrato dalies, Abu Dabiui priskiriama 

dar 200 salų, tad erdvės, reginių ir nuotykių čia pakaks visiems! 

Kurortas
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Persijos 
įlanka

Dubajus

Abu Dabis

Le Meridien Abu Dhabi Hotel 4* 

Sheraton Abu Dhabi 
Hotel & Resort 5* 

Vandens malonumai
Abu Dabio pakrantėje Jūsų laukia raibuliuojanti žydra jūra, 
balto smėlio paplūdimiai, prabangios jachtų prieplaukos ir 
idealios sąlygos vandens pramogoms – nuo vandensvydžio 
iki jėgos aitvarų, nuo kelionės tradicine valtele į atvirą jūrą 
iki baidarių žygio per mangrovių miškus ar smagaus lėkimo 
kateriu palei visą emyrato pakrantę.

Čia gyvuoja kultūra
Kultūrinius JAE sostinės turtus saugo UNESCO. Į Pasaulio 
paveldo sąrašą įtrauktas emyrato miestas-oazė Al Ainas – šiame 
žalumoje skendinčiame mieste veikia įdomus archeologijos bei 
istorijos muziejus, išlikę nemažai senovinių bokštų ir įtvirtinimų, 
o didžiausiame iš jų – Džahili forte – organizuojami klasikinės 
muzikos koncertai po atviru dangumi.

Įdomios tradicijos
Abu Dabio apylinkės – puiki erdvė norintiems susipažinti su 
autentišku gyvenimo būdu ar amatais:
• Al sadu audimas – beduinų kaimuose iki šiol populiarūs 
geometrinių raštų audiniai iš ožkų ir kupranugarių vilnos, 
nuspalvintos natūraliais dažais: chna ar šafranu.
• Medžioklė su sakalais – daugiau nei 2000 metų tęsiama 
tradicija ypač gyvybinga Abu Dabyje: čia net veikia didžiausia 
specializuota šių paukščių ligoninė.
• Kupranugarių lenktynės – pagal tradiciją, rytais lenktyniauti 
gali tik šeichų kupranugariai, o popietės lenktynės skirtos 
visiems norintiems.
• Ayala šokis – „lazdelių šokis“, kurį šoka į dvi eiles vieni priešais 
kitus sustoję vyrai.
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LE MERIDIEN ABu DHABI HOTEL

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

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 3 banketų salės (iki 300 
asm.)

 ♦ SPA centras (10 
procedūrinių kabinetų)

 ♦ kirpykla
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia (ir 
hidromasažinė vonia)

 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, sostinės centre, 
šalia didžiausio „Abu Dhabi Mall“ prekybos centro (5 min. pėsčiomis). 
Apie 40 km iki Abu Dabio oro uosto, apie 118 km iki Al Maktumo oro 
uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso STARWOOD HOTELS viešbučių tinklui. Pastatytas 
1979 metais, atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas penkių 
aukštų pastatas, kuriame yra 234 numeriai: Deluxe City View tipo 
numeriai Deluxe City View tipo numeriai (25–27 kv. m, vienas kambarys, 
su vaizdu į miestą, be balkono, dvivietė arba dvi vienvietės lovos, 
mas. 3 arba 2+1 asm.), Deluxe Sea View tipo numeriai (25–27 kv. m, 
vienas kambarys, su vaizdu į sodą / jūrą, su balkonu, dvivietė arba 
dvi vienvietės lovos, maks. 3 arba 2+1 asm.). Taip pat yra 3 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia, 29 Connect tipo numeriai, 144 numeriai 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lemeridien.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota4

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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sHERATON ABu DHABI 
HOTEL & REsORT

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė yra

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobikos studija* (aerobika, 
pilatesas, karatė, kikboksas)

 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Abu Dabio oro uosto, apie 150 km 
iki Dubajaus oro uosto. Įsikūręs Abu Dabio pakrantėje, netoli nuo 
pagrindinių prekybos ir verslo centrų.
VIEŠBUTIS: priklauso STARWOOD HOTELS viešbučių grupei. Atidarytas 
1979 metais, atnaujintas 2003 metais. 8-ių aukštų pastate yra 272 
numeriai, dauguma iš jų su vaizdu į jūrą: 139 Classic City / Resort View 
tipo numeriai (27 kv. m, King Size / Twin Beds tipo lovos, maks. 3 asm.),
115 Club Room City / Resort View tipo numeriai (27 kv. m, King Size / 
Twin Beds tipo lovos, maks. 3 asm., klubinės privilegijos). Taip pat yra 3 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia, 34 Connect tipo numeriai ir 170 
numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheratonabudhabihotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas*
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota5

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

Keliaukime į rytinę JAE pakrantę, kur atokiau nuo kitų emyratų, tarsi tyčia atsiskyrusi, Jūsų 
laukia Fudžeira – modernus ir sparčiai besivystantis emyratas, sugebėjęs išsaugoti neblaškomą 

atostogų ramybę, kurios ieško čia atvykstantys turistai.

Fudžeira
RAMIOMs ATOsTOGOMs su ŠEIMA
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Iberotel Miramar Al Aqah 
Beach Resort 5* 

Royal Beach Hotel & Resort 4* 

Šardža

Fudžeira

Arabijos 
jūra

Gamtos glėbyje
Fudžeiros emyratas – vienintelis iš septynių, įsikūręs rytinėje 
Jungtinių Arabų Emyratų pusėje, prie Indijos vandenyno. Nuo likusių 
šešių jį skiria ir kraštovaizdis. Didžiąją kurorto dalį išvagojusi Hadžaro 
kalnų grandinė ir vaizdingos slėnių oazės, kurias arabai vadina wadi. 
Čia galite leistis į ilgus pasivaikščiojimus link šniokščiančių vandens 
krioklių ir tarp aukštų akmens sienų įsirėžusių upelių, stebėti retas 
paukščių rūšis ir surengti smagią šeimos iškylą.

Nuotykiai pakrantėje
Fudžeiros paplūdimiai išsidėstę pusiaukelėje tarp Dibos ir 
Khor Fakano miestų, kur nepasiekia šurmulys, todėl šį kurortą 
renkasi poilsiautojai, pasiilgę ramybės, ir šeimos, keliaujančios 
su vaikais. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad paplūdimiuose trūksta 
veiklos: nardymo entuziastus į Fudžeiros pakrantes vilioja žavingi 
koraliniai rifai bei itin skaidrus jūros vanduo, o norinčius dailiai 
įdegti saulėje svetingai pasitinka čia pat įrengti gultai, skėčiai, 
kavinės ir restoranai.

Turistų lankomiausi
Jei gatvėje sutiktų turistų paklaustumėte, 
ką būtina aplankyti Fudžeiroje, sąrašo 
viršuje atsidurtų ant aukštos kalvos 
įsitaisęs Fudžeiros fortas, įdomią 
kolekciją, kurios radiniai siekia net 
bronzos amžių, saugantis muziejus, 
Al Bidyah mečetė, seniausia visuose 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose, ir kiek 
mažesnė, tačiau ne mažiau įspūdinga 
didžiosios Šeicho Zaido mečetės kopija.
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH 

BEACH REsORT

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ nešiojamasis kompiuteris
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vanduo buteliuose
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras* (2 buteliukai 
vandens per dieną 
nemokamai)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ diskoteka
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 150 
asm.)

 ♦ 3 barai
 ♦ nemokamas autobusas iki 
prekybos centrų 

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sporto aikštelė*
 ♦ parašiutas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Indijos vandenyno pakrantėje, Hadžaro 
kalnų papėdėje, apie 45 km iki Fudžeiros miesto, apie 5 km iki Dibos 
miesto, apie 140 km iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 201 km 
iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso IBEROTEL viešbučių grupei. Pastatytas 2007 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro trys 
pastatai, kuriuose yra 321 numeris: 191 Superior Room Back View / 
Pool View / Sea View tipo numeris (vieno kambario, dvigulė lova arba 
2 vienvietės lovos, maks. 3 arba 2+1 asm., 34 kv. m), 90 Deluxe Room 
Back View / Pool View / Sea View tipo numerių (miegamasis su vaikams 
atsikirta zona,  dvigulė lova arba 2 vienvietės lovos, papildomai 2 
sofos, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (200 m), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miramaralaqah.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4

ROYAL BEACH HOTEL & REsORT 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ diskoteka
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

VIEŠBUČIO VIETA: vaizdingoje vietovėje, Indijos vandenyno 
pakrantėje, Hadžaro kalnų apsuptyje, Dibos miestelio teritorijoje, 
Fudžeiros emyrate, apie 7 km iki Dibos miesto ir apie 56 km iki 
Fudžeiros centro, apie 140 km iki Dubajaus tarptautinio oro uosto, apie 
115 km iki Šardžos tarptautinio oro uosto, apie 190 km iki Al Maktumo 
oro uosto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. Paskutinį kartą atnaujintas 2015 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, papildomi pastatai, 
16 vasarnamių ir 4 vilos, kuriuose yra  41 numeris (16 numerių, 
pritaikytų žmonėms negalia, 4 Connected tipo numeriai, 2 numeriai 
nerūkantiems): 11 Standard Room tipo numerių (28 kv. m, vienas 
kambarys, su vaizdu į sodą ir į jūrą, su balkonu, King Size / Twin Bed 
tipo lova, maks. 2+1 asm.), 10 Executive Suite tipo numerių (50 kv. m, 
miegamasis, svetainė, virtuvė, vaizdas į sodą arba į jūrą, balkonas, 
King Size / Twin Bed tipo lova, maks. 2+2 asm.), 16 Deluxe Chalet tipo 
numerių (90 kv. m, 2 miegamieji, svetainė su valgomojo zona, virtuvė 
su baro staliuku, vaizdas į sodą arba į jūrą, balkonas, King Size / Twin 
Bed tipo lova, maks. 4+2 asm.), 3 Royal Villa tipo numeriai (140 kv. m, 
3 miegamieji, svetainė su valgomojo zona, virtuvė, patarnaujančio 
asmens kambarys, vaizdas į jūrą, balkonas, 2 King Size / Twin Bed 
tipo lovos, maks. 6+2 asm.), 1 Empire Villa tipo numeris (350 kv. m, 3 
miegamieji (kiekviename drabužinė), 2 svetainės, valgomasis, didelė 
virtuvė su baro staliuku, patarnaujančio asmens kambarys, vaizdas į 
jūrą, balkonas, 2 King Size / Twin Bed tipo lovos, maks. 6+3 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.royalbeach.ae

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ virtuvė
 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
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Kurortas

Ras al Haimas, labiausiai į šiaurę nutolęs JAE emyratas, lankytojams siūlo išties autentiškų patirčių: čia plyti 
auksiniai paplūdimiai ir dykumos smėlynai, dangų remia didingi Hadžaro kalnai, veši palmių giraitės, stebina 

kurortų prabanga ir nacionaliniame muziejuje saugomi archeologijos turtai.

Ras al Haimas
ŽALIOJI ŠIAuRĖs OAZĖ
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Persijos
įlanka

Double Tree By 
Hilton Resort & SPA 
Marian Island 5* 

Rixos Bab Al Bahr 5* 

Šardža

Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA 5* 

Adžmanas

Ras al Haimas

SPA malonumai
Emyrato pietryčiuose, kalnuotoje Chato vietovėje, 
trykšta karštosios versmės – šis natūralus SPA kviečia 
pasimėgauti gydomosiomis požeminio vandens 
voniomis, kuriose temperatūra siekia net 40 laipsnių.

Į kalnus!
Ras al Haimo teritorijoje, Hadžaro kalnų grandinėje, stūkso aukščiausias 
Jungtinių Arabų Emyratų kalnas Džabal Bil Aisas, kuriuo šalis dalinasi su Omanu. 
Į viršūnę veda 30 kilometrų ilgio kelias, o temperatūra aukščiausiame taške net 
10 laipsnių žemesnė nei papėdėje. Tiesiog tobula vieta mėgstantiems iškylas 
gamtoje, ieškantiems iššūkių su dviračiu ar pėsčiomis ir norintiems pasidairyti 
po emyrato kanjonus bei slėnius iš aukštai. 

Dykumos žavesys
Daug prie Ras al Haimo žavesio prisideda dykuma – purūs 
terakotos spalvos smėlynai, kuriuose kiekvieną žiemą marga 
žiedų jūra pražysta sauso klimato nepabūgę hiacintai, o 
vasaromis keliautojus vilioja kupranugarių virtinės ir aistringos 
bagių lenktynės.

Prabangūs kurortai
Net patys išrankiausi keliautojai Ras al Haime ras 
tai, ko ieško. Šio emyrato kurortuose lankytojų 
laukia prabangūs viešbučiai, puikus aptarnavimas ir 
aukšto lygio pramogos: moderniai įrengti golfo laukai, 
jodinėjimas žirgais bei pasiplaukiojimas vandens 
motociklais ir katamaranais.

          Jei ieškote, kur praleisti 
dieną su vaikais, vykite į „Ice 
Land Water Park“ – teminį 
vandens pramogų parką su 
įspūdingais vandens kalneliais, 
baseinais ir mažylių zona.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ra
s 

al
 H

ai
m

as

55Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

RIXOs BAB AL BAHR

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

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ 11 rusiškų kanalų
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ svarstyklės
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ banketų salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ užkandžių baras
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 5 barai
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų

 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 4 baseinai
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ naktinis klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ parašiutas*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs dirbtinės salos Al Mardžano paplūdimyje, apie 20 min. 
kelio iki Ras al Haimo centro. Apie 90 km iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 
33 km iki Ras al Haimo oro uosto, apie 60 km iki Šardžos oro uosto, apie 
126 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso RIXOS viešbučių tinklui. Viešbutis buvo atidarytas 
2014 metais. Viešbutį sudaro trys piramidės formos pastatai, kuriuose yra 650 
numerių: 62 Classic Room tipo numeriai (32 kv. m, su vaizdu į sodą, dvi vienvietės 
lovos, maks. 2+1 asm.), 226 Deluxe Room tipo numeriai (35 kv. m, su vaizdu į 
sodą / baseiną / jūrą / daliniu vaizdu į jūrą, balkonas (ne visuose numeriuose), 
King Size / Twin tipo lova, maks. 3 arba 2+2 asm.), 142 Premium Room tipo 
numeriai (43–47 kv. m, su vaizdu į baseiną / jūrą / daliniu vaizdu į jūrą, King Size 
tipo lova, sofa, maks. 3 arba 2+2 asm.), 186 Family Room tipo numeriai 
(61–81 kv. m, 2 miegamieji, su vaizdu į sodą / baseiną / jūrą / daliniu vaizdu į jūrą, 
King Size / Twin tipo lovos, maks. 4+2 asm., 2 vonios kambariai su dušo kabina), 9 
Junior Suite tipo numeriai (78 kv. m, 2 miegamieji, svetainė, su vaizdu į jūrą, terasa 
(gultai ir skėčiai), 2 King Size tipo lovos, maks. 4+2 asm., 3 vonios kambariai su 
dušo kabina, vonia), 14 Senior Suite tipo numerių (107–152 kv. m, 3 miegamieji, 
svetainė, su vaizdu į jūrą, terasa, 3 King Size tipo lovos, maks. 6+2 asm., 3 vonios 
kambariai su dušo kabina, vonia, asmeninis liokajus visą parą pagal atskirą 
užklausą), 11 King Suite tipo numerių (190 kv. m, 3 miegamieji, svetainė, liokajaus 
kambarys, su vaizdu į jūrą, terasa, 3 King Size tipo lovos ir single tipo lova, maks. 
7+2 asm., 3 vonios kambariai su dušo kabina, vonia, asmeninis liokajus visą parą 
pagal atskirą užklausą), 6 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia, 188 Connect 
tipo numeriai, 400 numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.rixos.com/en/rixos-bab-al-bahr-hotel

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų / paauglių klubas
 ♦ auklė*
 ♦ meniu
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo centras*

Viskas 
įskaičiuota

DOuBLE TREE BY HILTON 
REsORT & sPA MARJAN IsLAND 5

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5HILTON RAs AL KHAIMAH 

REsORT & sPA 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ baras
 ♦ meniu vegetarams
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ 4 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas, lyginimo lenta
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo centras*

VIEŠBUČIO VIETA: dirbtinės Al Mardžano salos paplūdimyje, Ras al Haimo
emyrate, apie 85 km iki tarptautinio Dubajaus oro uosto, apie 45 km iki Ras al 
Haimo oro uosto, apie 126 km iki Al Maktumo oro uosto.
VIEŠBUTIS: priklauso HILTON WORLDWIDE viešbučių grupei. Atidarytas 
2014 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 10-ies aukštų pastatas, dešimt 3-jų 
aukštų vilų ir vienas 3-jų aukštų pastatas. Viešbutyje yra 485 numeriai (3 iš 
jų pritaikyti asmenims su fizine negalia, 272 Connected tipo numeriai ir 485 
numeriai nerūkantiems, visuose numeriuose yra balkonas / terasa): 60 Guest 
Room With Pool View tipo numerių (32 kv. m, su vaizdu į baseiną, maks. 3 asm.), 
275 Guest Room With Sea View tipo numeriai (32 kv. m, su vaizdu į jūrą, 
maks. 3 asm.), 150 Deluxe Room With Sea View tipo numerių (45 kv. m, 
su vaizdu į jūrą, maks. 3 arba 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
doubletree3.hilton.com/en/hotels/uae/doubletree-by-hilton-resort-and-
spa-marjan-island-RKTMIDI/index.html

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
150 asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų (4 kartus per 
savaitę)

 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kavinė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 6 baseinai (1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, apsuptas kalnų ir žalumos. 
Apie 7 km iki Ras al Haimo centro, apie 90 km iki Dubajaus oro uosto, apie 154 km 
iki Al Maktumo oro uosto. 
VIEŠBUTIS: priklauso HILTON WORLDWIDE viešbučių tinklui. Viešbučių kompleksą 
sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas, atidarytas 2009 metais, ir 37 vieno aukšto 
vilos, pastatytos 2006 metais. Iš viso yra 475 numeriai: 42 Guest Room tipo numerių 
(40 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į kalnus arba sodą, balkonas / terasa, su 
tiesioginiu išėjimu į paplūdimį, King Size / 2 Queen Size tipo lovos, maks. 3 arba 2+2 asm., 
atskirai vonia ir dušo kabina), 344 Deluxe Room Sea View tipo numeriai (40 kv. m, vienas 
kambarys, su vaizdu į jūrą arba sodą, balkonas / terasa, King Size / 2 Queen Size tipo 
lovos, maks. 3 arba 2+2 asm.), 84 Villa Superior Room Pool / Sea View tipo numeriai 
(50 kv. m, vienas kambarys, su vaizdu į jūrą arba baseiną, balkonas / terasa, 2 Queen Size 
tipo lovos, maks. 3 arba 2+2 asm.), 48 Villa Junior Suite Sea View tipo numeriai 
(55 kv. m, miegamasis ir svetainė atskirti durimis, su vaizdu į jūrą, balkonas / terasa, 
dvivietė lova, maks. 3 asm.). Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, 
Connect tipo numerių bei numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (1 500 m), smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-ras-al-khaimah-
resort-and-spa-RKTRSHI/index.html

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys, 
vanduo

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 
kasdien

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ LCD televizorius
 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė
 ♦ vežimėlis*
 ♦ puodas 
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

* Už papildomą mokestį.
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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.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis į Jungtinius Arabų 
Emyratus (toliau tekste – JAE) privalo turėti su savimi galiojantį pasą. 
Vykstančiųjų į JAE pase privalo būti ne mažiau kaip vienas tuščias lapas 
vizai bei atvykimo / išvykimo spaudams. Tarnybinis ir diplomatinis pasai 
nėra tinkami dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų 
paso, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Asmenims 
be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą 
galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į JAE neleidžiama. Atminkite, kad 
asmens pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies 
migracijos tarnybas.  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 ar kitus asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, 
būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus pasą 
ar jį 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 grįžimui 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 vizitui į Jungtinius Arabų Emyratus, 
reikalinga viza, kuri suteikiama nemokamai, atvykus į šalį atvykimo oro 
uoste. Viza leidžia viešėti šalyje ne ilgiau kaip 30 dienų nuo atvykimo 
į Jungtinius Arabų Emyratus dienos. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
įvažiuojančio į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Asmenims be pilietybės, turintiems 
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės 
dokumentą, atvykti į JAE neleidžiama. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams 
migracijos tarnybų reikalavimai ir vizos išdavimo tvarka gali skirtis. 
Dėl visos reikiamos informacijos būtina kreiptis į kelionių agentūrą ar 
atitinkamos šalies diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas. Daugiau 
informacijos www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. 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.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo 
su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš 
Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Daugiau 
informacijos 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). 
ADDITIONAL INFORMATION FOR THE CITIZENS OF FOREIGN COUNTRIES! 
All nationalities listed below don‘t need Tourist visa to enter the UAE: 
Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Canada (not from 02 Jan 
2011 to 10 June 2013) Denmark, Finland, France, Poland, Slovenia, 
Slovakia, Cyprus, Germany Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Italy, 
Japan, Czech Republic, Lithuania Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, 
Malta, Malaysia, Monaco, Netherlands (Holland), New Zealand Norway, 
Paraguay, Latvia, Estonia, Portugal, San Marino, Singapore, South Korea, 
Spain, Sweden Switzerland, United Kingdom, United States, Vatican City, 
Croatia, Romania, Bulgaria.
NOTE!: Any other nationalities need to apply for tourist visa.Documents 
needed for applying for tourist visa: passport copy (color) and one personal 
photo. Original passport ( not a travel document ), should not expire within 
six (6) months from the expected date of departure from the UAE. All 
listed documents and 100 EUR visa fee should be payed and provided 

for travel agency where the trip is purchased. JSC „Tez Tour“ provides 
visa procedures only for persons, purchasing full travel package to UAE. 
Tourist visa is valid for 30 days inside UAE. Tourist visa is valid for 60 days 
from the date of issue. In case of tourist visa refusal due to decision of 
migration authorities, visa fee is not refundable.

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, vykstantis 
į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus 
kelionei (bilietus, draudimo polisą). Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį 
lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos 
pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno 
iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime 
parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui 
išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio 
asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens 
kodas, Lietuvos piliečio paso dokumento duomenys (numeris, kas ir kada 
išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno 
iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno 
erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba 
notaro patvirtinta kopija). Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines 
ar kitas keliones, būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu 
patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų sąrašu 
bei šio rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos 
lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens 
kodas, Lietuvos piliečio paso duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), 
galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, 
adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, fakso numeris, el. paštas).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), 
vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, 
likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti 
savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko 
išvykimą, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas 
vyksta. Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio 
parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Daugiau 
informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto 
svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite 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  
paslauga „Nelydymų vaikų palyda“,  tėvai arba suaugęs lydintis asmuo 
turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir 
pasirašytą formą INDEMNITY FORM. Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota 
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:
1. Nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
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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 72 valandos 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 
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. pašto adresu 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, 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.

Asmens sveikatos būklė
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė 
būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek 
kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies 
stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys 
operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai rekomenduojame prieš sudarant 
turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą 
ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu.  
Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus skrydžio 
su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio 
rizikas ir neigiamas pasekmes.  
Primename, kad pagal „Small Planet Airlines“, UAB Bendrąsias keleivių ir 

bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti 
keleivį vežti. Plačiau žiūrėti https://www.smallplanet.
aero/lt/informacija-keleiviams/222#bendrosios-keleiviu-ir-bagazo-
vezimo-salygos-592
Kai skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, Bendrąsias keleivių 
ir bagažo vežimo sąlygas, 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 (skyrius – 
„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. 

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami 
iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį (aviabilietą) 
pardavusioje kelionių agentūroje arba interneto svetainėse 
http://www.vilnius-airport.lt/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, tinklapyje.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.
lt  ir 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, nemokamai leidžiama vežtis 
15 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 
2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir 
galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi 
viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo 
bagažo svoris priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių 
ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau 
informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt ir 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
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interneto svetainėje www.teztour.lt ir pasirinkite Jūsų 
skrydį vykdančią aviakompaniją. 

Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame 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 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.  
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
Skrendant į / iš JAE gyvūnų gabenimas negalimas.

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 registruotasis 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/
lt/vilnius (skyrius „Jungtiniai Arabų Emyratai“, „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 metu. 
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto (išskyrus tam 
tikrus atvejus – žiūrėti www.tez-tour.com/lt/vilnius (skyrius „Jungtiniai 
Arabų Emyratai“, „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“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas 
HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). 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, 
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kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių apašymuose 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 internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu 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 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.

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 mūsų interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
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 apgyvendintas 
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 standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš 
nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui 
skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes 
praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai 
skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant jiems gali 
būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos 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 dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
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 dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, 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. 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau 
informaciją šiose viešbučių svetainėse skebia 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. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad nuo 2014 03 31 visi turistai, atvykę į Dubajaus Emyrate 
esančius viešbučius, registracijos arba išvykimo metu sumoka viešbučio 
administracijai privalomą turistinę rinkliavą, kurios dydis yra nuo 7 iki 20 
JAE dirhamų numeriui už nakvynę. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių 
savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.
JAE viešbučiuose papildoma lova, pristatoma lova numeryje gali būti 
papildomai apmokestinta viešbučio administracijos sprendimu. Mokestis 
gali būti nuo 13 JAV dolerių už vieną nakvynę ir mokamas viešbučio 
registratūroje. Išsamesnės informacijos dėl papildomai mokamų mokesčių 
JAE teiraukitės Jus aptarnaujančioje kelionių agentūroje.

Viešbučio para 
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas 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 atvykimo į viešbutį laikas yra 
ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei 
nuo 10 iki 12 val.  
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už 
tai įprastai turistui savarankiškai 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. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais 
pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais 
turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. 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 autobusai 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. 
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 pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu 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).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra 
nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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
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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) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltuosius ir karštuosius 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 
nustatoma 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 paprastai 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 JAE metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu 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 turto apsaugojimui 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.

Elektros srovė 
Elektros įtampa 220–240 V, srovės dažnis 50 Hz. Elektros prietaisams, 
pagamintiems JAV, gali prireikti adapterio.

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamojo vandens galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. 
Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar 
viešbutyje pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų 
bei gėrimų iš gatvės prekeivių. 

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 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, 
sezono pradžioje / pabaigoje (birželio pradžia / rugsėjo pradžia) 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 sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas 
bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Svarbi informacija keliaujantiems
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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 būti 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 adresu 
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 UAE. 
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 
privalumais 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.

Miesto / privatus paplūdimys
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Bulgarijoje, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) 
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 val. 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 kambariuose)
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.

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. Papildoma lova, pristatoma lova 
numeryje gali būti papildomai apmokestinta viešbučio administracijos 
sprendimu. Mokestis gali būti nuo 13 JAV dolerių už vieną nakvynę ir 
mokamas viešbučio registratūroje.
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Svarbi informacija keliaujantiems
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 skirtos 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. Papildoma lova, 
pristatoma lova numeryje gali būti papildomai apmokestinta viešbučio 
administracijos sprendimu. Mokestis gali būti nuo 13 JAV dolerių už vieną 
nakvynę ir mokamas viešbučio registratūroje.
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. Papildoma lova, pristatoma 
lova numeryje gali būti papildomai apmokestinta viešbučio administracijos 
sprendimu. Mokestis gali būti nuo 13 JAV dolerių už vieną nakvynę ir 
mokamas viešbučio registratūroje.
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. Papildoma lova, pristatoma 
lova numeryje gali būti papildomai apmokestinta viešbučio administracijos 
sprendimu. Mokestis gali būti nuo 13 JAV dolerių už vieną nakvynę ir 
mokamas viešbučio registratūroje.
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.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.  
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.
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 dekoratyvine 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 dalijasi 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 įvardija 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 įvardija 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
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 grąžins Jums. 
Apgyvendinimas viešbučių kambariuose vyksta po 14:00. Saugokite gautą 
kambario raktą. Įsikūrę kambaryje susipažinkite su viešbučio informacija, 
atkreipkite dėmesį, kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.
Apgyvendinimo metu dauguma viešbučių reikalauja palikti piniginį užstatą 
(jo dydį nustato kiekvienas viešbutis). Užstato sumą arba kreditinės 
kortelės duomenis viešbutis rezervuoja būsimoms turisto išlaidoms. Tad 
jei pasinaudosite mokamomis viešbučio paslaugomis viešbutyje, mokestis 
už jas bus išskaičiuotas iš užstato. Jei poilsio metu turistas nesinaudojo 
jokiomis mokamomis viešbučio paslaugomis – užstatas grąžinamas. 
Jei kaip užstatą palikote kreditinės kortelės duomenis, viešbutis prieš 
nuskaičiuodamas mokestį už paslaugas visada pasiteiraus, kaip norite 
atsiskaityti, grynaisiais ar kortele. Be Jūsų sutikimo jokios operacijos 
su Jūsų kreditine kortele nebus atliekamos. Kai kuriuose viešbučiuose 
depozitas gali būti grąžintas vietine valiuta (pasitikslinkite iš anksto, kokia 
valiuta vyks užstato grąžinimas).
Yra viešbučių, kuriuose kaip užstatą galima palikti ir savo pasą. Daugumoje 
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Dubajaus viešbučių reikalaujama 200–500 JAV dolerių užstato už numerį 
(grynaisiais arba kreditine kortele). Nepanaudota užstato suma grąžinama 
išvykimo dieną dirhamais. 

Susitikimas su TEZ TOUR atstovu
Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis 
gidas. TEZ TOUR atstovas Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie 
šalį bei vykdomas ekskursijas bei išvykas. Atstovo kontaktai (vardas, 
mobilusis telefonas, o taip pat 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.

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). 
Išvykimo dieną išsikraustyti iš kambario reikia iki 12:00. Iki išvykimo savo 
bagažą galite palikti viešbučio bagažo saugojimo kambaryje.

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. 

Išeiginės dienos
Ketvirtadieniais ir penktadieniais neveikia visos valstybinės įstaigos. 
Bankai ketvirtadieniais dirba trumpiau – iki 12:00. Privataus verslo poilsio 
diena – penktadienis. Parduotuvės, prekybos ir pramogų centrai dirba be 
išeiginių.

Pinigai
Vietinė valiuta – JAE dirhamas. 1 dirhamas = 100 filsų. JAE už prekes 
galima atsiskaityti vietine valiuta arba JAV doleriais. Tačiau atsiskaityti 
vietine valiuta ne tik patogiau, bet ir naudingiau. Išsikeisti valiutą galima 
bet kuriame valiutos keitimo punkte, miesto centre keitimo santykis 
naudingesnis. Bankai dirba nuo 8:00 iki 13:00. (nuo šeštadienio iki 
trečiadienio). Kai kurie bankai taip pat dirba nuo 16:00 iki 18:30. 
Ketvirtadieniais bankai dirba nuo 8:00 iki 12:00. Valiutos keityklos dirba 
nuo 8:30 iki 13:00 ir nuo 16:30 iki 20:30.

Parduotuvės
Itin įvairus prekių asortimentas ir patrauklios kainos – tai viena iš 
priežasčių, kodėl verta apsilankyti JAE. Neveltui ši šalis vadinama „pirkėjų 
rojumi“. Pagrindiniai prekybos centrai įsikūrę Dubajuje, Abu Dabyje, 
Šardžoje bei Adžmane. JAE populiaru įsigyti aukso dirbinių – kainos čia 
vienos žemiausių pasaulyje. Kasmet, sausio – vasario mėnesiais, Dubajuje 
vyksta prekybos festivalis, kurio metu vyksta daug pramoginių renginių, 
loterijų, o prekes galima įsigyti su ženklia nuolaida.

Medicininė pagalba
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.

Paplūdimiai
Atkreiptinas dėmesys, jog nemokamuose viešuose Šardžos 
paplūdimiuose draudžiama pasirodyti su maudymosi kostiumais. Su 
maudymosi kostiumais galima poilsiauti tik mokamuose paplūdimiuose. 

Elgesio taisyklės
Kuklumas ir santūrumas – pagrindinės elgesio normos, kurių privalu 
paisyti viešint JAE. Kokius rūbus vilkėti keliaujant po šalį? Vilkėti parandžos 
Jūsų tikrai niekas nevers, bet keliaujant vertėtų nepamiršti, kad tai 
musulmoniškas kraštas. Venkite mini sijonų ir suknelių, trumpučių šortų, 
gilių iškirpčių, persišviečiančių rūbų. Ypač atidžiai rinktis apdarus vertėtų 
turistams, atostogaujantiems viename konservatyviausių Šardžos 
regione. Pernelyg atviri drabužiai gali sukelti problemų ne tik su policija, 
bet ir su vietiniais. 

Alkoholiniai gėrimai
Alkoholinių gėrimų galima įsigyti dažniausiai tik viešbučių restoranuose 
ir baruose (kainos gana aukštos). Išsinešti alkoholio iš minėtų 
vietų neleidžiama. Restoranuose ir užkandinėse mieste alkoholiu 
neprekiaujama. Musulmonams draudžiama vartoti alkoholį. Šis draudimas

negalioja turistams. Griežtai draudžiama dovanoti 
ar vaišinti musulmoną alkoholiniu gėrimu. Taip pat 
draudžiama vairuoti išgėrus. Jei bare, restorane ar 
diskotekoje „padauginote“ pasistenkite tyliai ir ramiai taksi pasiekti savo 
viešbutį. Atminkite, kad už viešą alkoholio vartojimą (ant suoliuko gatvėje, 
parke ar paplūdimyje) galite būti nubausti ne tik pinigine bauda, bet ir 
įkalinimu. Viešbučiuose, esančiuose Šardžos Emyrate, galioja alkoholio 
draudimo įstatymas, todėl čia nėra galimybės įsigyti alkoholinių gėrimų.

Religija
Valstybinė religija – islamas, šalies įstatymai sukurti jo pagrindu. 

Suvenyrai
Populiariausi pirkiniai – kupranugarių figūrėlės, aukso dirbiniai, dirbiniai su 
perlais, sidabriniai durklai „kindžalai“, kaljanai, arabiška kava ir tradiciniai 
kavinukai, parfumerija, prieskoniai, saldumynai, šaliai. 

Transportas
Taksi. Dubajuje važinėja dviejų rūšių taksi – taksi be taksometro ir „Dubai 
Transport“ kompanijos taksi automobiliai su taksometrais. Pastaruosiuose 
įsėdimas kainuoja 2 dirhamus, o už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą reikia 
mokėti po 1 dirhamą. Prieš lipant į taksi be taksometro, kainą už kelionę 
būtina suderėti iš anksto. Minimali kelionės kaina – apie 5 dirhamai.

Arbatpinigiai
Jei arbatpinigiai neįtraukti į sąskaitą, vertėtų palikti 10 % nuo sąskaitoje 
nurodytos sumos. 

Rekomendacijos 
Jei keliausite po šalį, su savimi turėkite savo paso bei vizos kopijas. 
Originalus geriausia palikti viešbučio seife. 

JAE šventės ir renginiai
Sausis – vasaris. „Shopping Festivals“ Abu Dabyje ir Dubajuje. Beveik 
mėnesiui šie miestai virsta marga prekyviete.
Vasaris – kovas. Atviri vyrų ir moterų teniso turnyrai („ATP Men’s Tennis 
Open & WTA Tournament“).
Kovas. „Dubai Desert Classic“ – golfo pasaulio čempionato etapas. „Dubai 
to Muscat Sailing Race“ rungtynės.
Kovas – balandis. „Dubai Horse Racing World Cup“ – pačios brangiausios 
ir prestižiškiausios jojimo varžybos pasaulyje.
Balandis. „Dubai Pro Beach Soccer Tournament“ – profesionalų 
paplūdimio futbolo varžybos.
Birželis – rugsėjis. Festivalis „Dubai Summer Surprises“.
Lapkritis. Motoralis „UAE Desert Challenge Motor Rally“.
Gruodis. Greitaeigių katerių čempionatas „UIM Formula One Power Boat 
Championship“. Aukščiausios klasės greitaeigių katerių čempionatas „UIM 
Class One Power Boat Championship“. Tarptautinis regbio turnyras „Dubai 
International Rugby“. Lėktuvų pasirodymas „Dubai Air Show“.
Pačios svarbiausios šioje šalyje – religinės šventės. Ramadano metu čia 
laikomasi griežtų taisyklių: nuo aušros iki sutemų susilaikoma nuo maisto, 
rūkymo, pramogų. Tai metas, kai privaloma atsidėti maldai. Būtina gerbti 
religinius musulmonų jausmus ir atsisakyti nuo valgymo, rūkymo bei 
pramogų viešose vietose. Pageidautina vilkėti uždarus, neryškių spalvų 
drabužius. Mėnesio trukmės pasninkas vainikuojamas trejų dienų 
švente – „Eid al Fitr“.

Naudingi kontaktai  

TEZ TOUR atstovai JAE
Nemokamas informacijos telefonas, veikiantis visą parą JAE 
teritorijoje (skambinti šiuo telefono numeriu įmanoma tik esant JAE, 
su Jumis kalbės anglų arba rusų kalbomis): 800 839 839, arba darbo 
dienomis +971 50 450 33 99.

LR AMBASADA JUNGTINIAMS ARABŲ EMYRATAMS
23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor Zamalek, Cairo
ARAB REPUBLIC OF EGYPT, tel. +20 2 2736 6461.

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.

Naudingi telefonai
Greitoji pagalba – 998 arba 999;
Gaisrinė – 997;
Policija – 999.

Linkime Jums malonaus poilsio!

65Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



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 laikotarpiu (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 
2016-05-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.

Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2017 07 01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.
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