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Apie TEZ TOUR

Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės 
praėjo jau 13 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 saulėj ir 
neparvirsti nuo slidžių, kur ieškoti 
lauktuvių ir ką pasikviesti drauge. 
Visa kita palikite mums.  Tai kaip – 
leidžiamės į nuotykį? 

SAULĖTI KIPRO 
LINKĖJIMAI

Saulė kviečia į Kiprą – basomis braidyti po 
spindulių nutviekstus paplūdimius, ragauti 
nacionalinės virtuvės šedevrus ir mėgautis 
pažintinėmis ekskursijomis tyrinėjant salos 
gamtą bei senuosius miestus.



Kipras
SaulėS, meilėS 
ir iStorijoS!

Apie šalį

Sveiki atvykę…
…į salą, kurioje vasara gali trukti pusę metų! Kipre karštasis 
sezonas prasideda gegužės mėnesį ir trunka iki spalio, o 
saulė šildo žemę ir poilsiautojų kūnus 340 dienų per metus. 
Karščiausiais mėnesiais oras net pavėsyje įkaista iki 30 laipsnių, 
o vandens temperatūra nedaug teatsilieka.

Sostinė: Nikosija.
Bendras plotas: 9 250 km.
Valiuta: euras (EUR).
Salos regionai: Nikosija, Pafosas, Kerinija, 
Famagusta, Larnaka ir Limasolis.
Kalba: 82 % gyventojų saloje kalba 
graikiškai, 13 % gyventojų šneka turkų 
kalba, tačiau nesudėtingai susikalbėsite 
anglų ir rusų kalbomis.

Apie Kiprą 
faktais

Gera paskandinti pėdas šiltame 
smėlyje, mėgautis saulės bučiniais 
ir kvėpuoti gaiviu nuo jūros 
pučiančiu vėju žvelgiant į dangaus 
žydrumo bangas. Įdomu klausytis 
legendų apie nepaprasto grožio 
salą, klajoti tarp puikių kurortų ir 
jaukių miestukų, o dar smagiau 
sugrįžti su įspūdžiais, kurie išlieka 
ilgam. Keliaujame į Kiprą!
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KIPRAS
Pafosas

Latchis

Kirenija

Limasolis

Larnaka

Nikosija

Protaras

Agia Napa

Viduržemio
 jūra

Įdomu
Kadaise kipriečiai buvo turtingiausia tauta pasaulyje, 
o tokia tapo pardavinėdama saloje kasamą varį. 
manoma, kad net Kipro pavadinimas kilo iš graikiško 
žodžio kypros, reiškiančio šio metalo pavadinimą.

         Nors panašumų 
tarp Kipro ir Graikijos yra 
nemažai (pradedant kalba ir 
baigiant nacionalinės virtuvės 
ypatumais) – salos gyventojams 
to geriau nesakykite. Kipras 
yra nepriklausoma respublika, 
o joje gyvenantys žmonės nori 
būti vadinami ne graikais, o 
kipriečiais.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Būtinai aplankykite
• Larnaką – vieną seniausių iki šiol gyvenamų salos miestų, 
kuriame tyvuliuoja druskos ežeras. Vasarą jis visiškai išdžiūsta, o 
žiemą sulaukia šimtų migruojančių flamingų.
• Limasolį – Afroditės kulto centrą, kuriame iki šiol išlikę deivės 
šventyklos griuvėsiai, akropolio, uosto ir miesto gynybinių sienų 
liekanos. O dabar miestą garsina kasmet vykstančios tradicinės 
šventės.
• Famagustą – „miestą vaiduoklį“ rytinėje salos dalyje, kur jau 
daugiau nei tris dešimtmečius nėra gyventojų.
• Chirokitiją – unikalios architektūros neolito gyvenvietę, 
garsėjančią baltais cilindro formos namais.
• Kireniją – istorinį uostą, įsikūrusį kalno papėdėje ir saugantį 
seniausią pasaulyje laivą.

Salos paplūdimiai
• Nissi – puraus smėlio rojus, siaura paplūdimio juosta sujungtas 
su kaimynine salele. Ramybės čia neieškokite – paplūdimyje 
kone kasdien vyksta energingi vakarėliai, veikia barai ir renkasi 
vandens sporto entuziastai.
• Makronissos – vienas populiariausių Kipro paplūdimių, 
įvertintas „Mėlynąja vėliava“ ir ypač mėgstamas šeimų su 
vaikais.
• Konnos – medžiais apaugusios uolos veda į baltutėlio smėlio 
paplūdimį, o horizonte matyti vien žydras vanduo. Jei norite 
mėgautis saule vieni, keliaukite čia darbo dienomis.
• Paramali – į šį paplūdimį turistai vyksta gaudyti bangų ir 
adrenalino. 2 km besitęsiantis auksinio smėlio ruožas žada 
puikias sąlygas sportuojantiems su jėgos aitvarais.

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



6 7

ASILIUKAI

Kipro salos vizitinė kortelė – iš Afrikos kilusios veislės 
asiliukai: tamsūs, karpantys didelėmis ausimis ir kiek 
aukštesnio ūgio už mums įprastus. Dar visai neseniai ilgos 
šių asiliukų virtinės, iš lėto gabenančios alyvuogių pilnus 
maišus, Kipre buvo įprastas vaizdas. Mat kadaise jie dirbo 
kiekviename salos ūkyje. O dabar šie mielos išvaizdos gyvūnai 
labiausiai džiugina turistus, užklystančius į vieną iš nedaugelio 
išlikusių asiliukų fermų.

 yvasis salos simbolis

7 Kipro stebuklai
Kviečiame pasidairyti po gražiausius Kipro kampelius. Kelionėje lauks mitais apipintos 
vietovės, nuostabius peizažus tapanti gamta ir daugybė spalvingų atradimų, kuriuos drąsiai 
galima vadinti Kipro salos stebuklais.

Kipro TOP 7

AfRODiTėS UOlA

Grožiu ir ramybe užburia Pafoso pakrantė, kur stūkso žydrų 
bangų bučiuojama Petra tou Romiou, dar žinoma kaip Afroditės 
uola. Būtent šios į dvi dalis suskilusios uolos kaimynystėje, 
anot mitų, gimė graikų grožio ir meilės deivė. Dabar ši vieta 
vadinama stebuklinga ne vien dėl gražios legendos – sakoma, 
kad maudynės šalia Afroditės uolos padeda išsaugoti meilę, 
jaunystę ir grožį, o magiškas pakrantės kraštovaizdis, 
nuostabiai ramus paplūdimys ir skaidrus jūros vanduo 
nepalieka abejingų.

Stebuklinga vieta

SALAMIS IR KURIONAS

Pasižvalgyti po praeitį kviečia du Kipro istorijos liudininkai – 
helenistiniu laikotarpiu klestėjusio Salamio griuvėsiai ir senasis 
Kurionas. Šiaurinėje Kipro dalyje nuo 11 tūkst. m. pr. Kr. gyvavęs 
Salamis dabar yra milžiniška archeologinių kasinėjimų vieta, kur 
laukinių pankolių ir piktžolių pavėsyje stūkso bizantinių bažnyčių 
liekanos, o tarp byrančių gimnazijos sienų tebestovi marmurinių 
skulptūrų torsai – jų galvas kadaise nukirto krikščionys.
O salos pietuose įsikūrusiame Kurione laukia pažintis su didžiais 
romėnų miesto griuvėsiais – Jus pasitiks ant kalno stūksantis 
nekropolis, antikinės mozaikos, romėnų pirčių, stadiono ir 
gyvenamųjų pastatų liekanos bei įspūdingas Kuriono teatras, 
kuriame nuo II a. pr. Kr. iki šiol vaidinamos graikiškos tragedijos.

Senoves pedsakais
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Pačioje laukinio Akamo pusiasalio širdyje, visiškai 
neapgyvendintoje Kipro teritorijoje, malonia vėsa alsuoja 
Avako tarpeklis, į salos gilumą įsirėžęs net 4,5 kilometro. 
Tarp aukštų tarpeklio sienų (vietomis jos siekia net 30 
metrų aukštį!) prieglobstį rado laukinės Akamo rugiagėlės 
ir kitos nykstančių augalų rūšys, o saulės nušviestų uolų 
vaizdas kinta priklausomai nuo metų ir paros laiko.

AVAKO TARpEKLIS6 Laukinis gro is

7 NIKOSIjA

Nikosija – ypatingas miestas. Ne tik todėl, kad yra 
didžiausias Kipre ir didžiuojasi salos sostinės titulu. Tai 
vienintelė sostinė pasaulyje, padalinta į dvi dalis – Graikijos 
ir Turkijos sienos susikerta tiesiog pagrindinėje miesto 
gatvėje. Nikosija aiškiai parodo, kad skirtingos kalbos, 
kultūros ir religijos kuo puikiausiai išsitenka vieno miesto 
erdvėje, o tūkstantį metų gyvuojančios gatvės pasakoja 
istorijas iš praeities.

Dvi sostines vienoje

5 TRODO MASYVAS

Žiūrint į Kiprą iš viršaus, neįmanoma nepastebėti salos širdimi 
pramintų kalnų grandinės. Ne vien dėl kontrastuojančio 
reljefo – Trodo masyvas išsiskiria aukščiu, tačiau labiausiai 
akį traukia baltos viršūnės, sniego dengiamos iki pat vėlyvo 
pavasario. Trodo kalnų grandinėje stūkso aukščiausia Kipro 
viršūnė – 1952 m aukščio Olimpo kalnas, purslais taškosi 
aukščiausi saloje Kaledonijos kriokliai, lankytojų laukia 
turtingas ir garsus Kiko vienuolynas bei žavingi kalnų kaimeliai.

Kalnuotoji Kipro širdis

Pabegimas i tyla
Net gana triukšmingoje pietinėje Kipro pakrantėje yra vietų, kur 
galite mėgautis ramybe. Viena tokių – Cavo Greco nacionalinis 
parkas, plytintis tarp Agia Napos ir Protaro miestų. 400 
hektarų užimančioje parko teritorijoje auga 14 Kiprui tipiškų 
medžių rūšių, laukinės orchidėjos ir kiti reti augalai, gyvena 
lapės, ežiai, driežai ir skraido daugiau nei 80 paukščių rūšių. 
Tačiau labiausiai parką garsina jam pavadinimą paskolinusi 
„graikų uola“ – įspūdingos formos iškyšulys, kviečiantis 
pasivaikščioti auksinių uolų viršūnėmis ar prisėsti ant vienišo 
suoliuko ir grožėtis kvapą gniaužiančia Viduržemio jūros 
panorama.

4 CAVO GRECO
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Keliautojus Kipras vaišina nuostabia 
gamta, saule ir ekskursijomis po 
gražiausias salos vietas, o išalkusius 
vilioja puikaus skonio maistu. 
Tradicinėje salos virtuvėje pinasi 
tūkstančius metų kauptas kulinarinis 
paveldas ir tipiški Graikijos skoniai su 
žiupsneliu turkų, armėnų, libaniečių, 
sirų, italų ir prancūzų virtuvių 
prieskonių.

Įdomu
Kipriečiai geria itin stiprią kavą, 
tačiau itin mažais kiekiais. taurelė 
saldintos juodos kavos vadinama 
glikis, pusiau saldi kava – metrios, 
o patiems drąsiausiems skirta 
sketos, kurioje nėra nė kruopelės 
cukraus.

Kipro virtuvė Kipro virtuvė 
Spalvingas skonių pasaulis

8 9



MAlonuMAs rAgAuti
Nacionalinis Kipro patiekalas mezze iš tiesų net negali 
būti vadinamas patiekalu – tai užkandžių rinkinys, maži 
delikatesai, kuriuos kipriečiai su malonumu ragauja po 
kelias valandas, visai nesistengdami ištuštinti lėkštės. 
Svarbiausia šiame rituale – ne prisivalgyti, o iš lėto 
mėgautis procesu.

CinAMonu kvepiAnti AvienA
Kleftiko – tradicinis salos patiekalas iš avienos. Marinatui 
kipriečiai naudoja vos du ingredientus – šviežias citrinų 
sultis ir aromatingąjį cinamoną, mat daugiausia laiko ir 
kantrybės pareikalauja kepimas: paruošta aviena iš pradžių 
apkepama, o paskui keliauja į molio krosnį ir ant vaišių stalo 
patenka tik po 24 valandų.

LazanijoS puSSeSerė
Moussaka – patiekalas, kurio improvizacijų galima paragauti 
visame Viduržemio jūros regione. O kiprietiška „lazanija“ 
gaminama iš eilėmis sluoksniuojamų baklažanų riekelių ir 
keptos avienos, aplietos tirštu baltuoju padažu iš kiaušinių, 
pieno ir miltų.

iLgametėS vyno tradiCijoS
Jei paklaustumėte Kipro gyventojų, jie tikrai pasigirtų, 
kad dauguma populiariausių vynuogių rūšių, iš kurių 
spaudžiamas vynas, į Europą atkeliavo būtent iš jų salos. 
Net ir garsiosios Šampanės vynuogės pirmiausia buvo 
auginamos ant Olimpo kalno šlaitų. O pačiame Kipre vynas 
imtas gaminti II a. pr. Kr. Garsiausias šiuo metu – saldus ir 
stiprokas „Commandaria“, gaminamas iš saulėje džiovintų 
vynuogių ir ypač derantis prie tradicinių salos saldumynų.

paSaLdinti KaSdienyBę
Desertui Kipre patiekiami čia pat užaugę vaisiai: arbūzai, 
apelsinai, braškės, greipfrutai, abrikosai, granatai, vynuogės 
ir datulės. O taip pat – saldūs kepiniai iš plonytės tešlos, 
kuriems draugiją dažniausiai palaiko medus, migdolai, 
cinamonas ir rožių vanduo.

 Mezze 

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

         Kipre galima paragauti ir į 
lietuviškus balandėlius panašaus 
patiekalo, vadinamo koupepia. 
Tai maltos mėsos (įprastai 
avienos ar kiaulienos) ir ryžių 
įdaras, suvyniotas į vynuogių 
lapus.

 Kleftiko 

 Moussaka 

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



Kas įdomaus?
• Graikų-romėnų amfiteatras;
• senosios romėnų pirtys;
• Eustolijaus namas;
• nekropolis, pastatytas ant 70 metrų aukščio uolos.

paFoSaS – senosios sostinės 
legendos
Nedidelis kurortinis miestelis, įsikūręs Kipro salos 
pietvakariuose, pasak legendos, buvo pastatytas Trojos karo 
pabaigai įamžinti. Kita legenda pasakoja, kad šioje vietoje 
iš jūros gelmių išnėrė meilės, grožio ir vaisingumo deivė 
Afroditė. Kadaise Pafosas buvo Kipro salos sostinė, o dabar 
šis miestas ir jo apylinkės – lyg ištisas muziejus po atviru 
dangumi, kuriame Jūsų laukia:

• senasis pafoso uostas su išlikusiu gynybiniu fortu centre. 
Uosto prieplaukoje boluoja jachtos ir supasi žvejų tinklai, o 
tolyn driekiasi pėsčiųjų promenada, kurioje gausu suvenyrų 
parduotuvių, barų, žuvies tavernų, naktinių klubų bei 
diskotekų.

• dionizo namas – vyno dievui pastatyta vila, kurios sienos 
saugo tikrą Pafoso pasididžiavimą – mitologinius veikėjus 
vaizduojančias mozaikas, laikomas vienomis gražiausių 
pasaulyje.

• pafoso archeologinis parkas – vieta, įtraukta į UNESCO 
Pasaulinio paveldo sąrašą. Čia galite išvysti tūkstančių metų 
senumo pastatų liekanas, graikiškas kolonas ir paklaidžioti 
po požeminius koridorius.

• miesto tvirtovė – pilis, pastatyta dar Bizantijos 
imperijos laikais, vėliau naudota kaip kalėjimas ir 
druskos sandėlis, o dabar – kaip miesto švenčių ir 
turistų lankoma vieta.

laukia įdomi kelionė legendomis ir mitais apipintais takais. O pakeliui – 
dievų palikti pėdsakai,  žymiausios salos vietos ir didingiausi miestai.

Kurionas – senovės Kipro miestas-valstybė, gyvavusi nuo antikos iki 
viduramžių. Dabar tai archeologinė vietovė, sauganti senųjų laikų dvasią 
tarp daugybės didingo miesto griuvėsių.

KURIONAS – archeologinė tvirtovė

Ekskursijos

Dievų KeliaiS
Pafosas–Kurionas

10 11



Įdomu
lefkaros nėriniai garsūs visame 
pasaulyje – su šiuo kaimeliu siejamas 
rankdarbių meno lefkaritikos 
pavadinimas. Sakoma, kad vietos 
nėrinių grožiui kadaise neatsispyrė ir 
pats leonardas da vinčis.

KipraS iš arti

Didysis turas

autentišKaS gyvenimo 
BūdaS
Pažintį su Kipru pradėsime lefkaroje – 
kalnų kaimelis pasitiks Jus tradicine saloje 
vyraujančia akmenų architektūra, o paskui 
nustebins autentiškais amatais: Lefkaros 
vyrai garsina kaimelį gamindami įspūdingus 
sidabro dirbinius, o moterys stebina 
pasaulį unikaliais nėriniais. Norinčių išvysti 
amatininkų darbą iš arčiau kaimelyje laukia 
rankdarbių muziejus, o ieškančius lauktuvių 
svetingai pasitinka daugybė rankdarbių 
parduotuvių.

SaLoS peizažai
Mėgautis Kipro peizažais ir kontrastinga 
gamta galima valandų valandas, o 
geriausias būdas ją pažinti – pažvelgti 
į salą iš paukščio skrydžio. Todėl 
keliausime aukštyn – Trodo kalnų 
masyvas ir jame esanti aukščiausia 
Kipro viršūnė atvers Jums tikrąjį salos 
grožį.

šventųjų pėdSaKaiS

Religijos atspindžių ieškosime vienoje 
lankomiausių Kipro vietų – Xi a. 
pastatytame Kikos vienuolyne. Už storų 
vienuolyno sienų saugoma šventojo 
luko nutapyta Šv. Mergelės Marijos 
ikona, kaip tikima, turinti stebuklingų 
gydomųjų galių.

KuLinariniai atradimai
Pasižvalgę po salą, galėsite įvertinti ir 
Kipro nacionalinę virtuvę – užsuksime 
papietauti į kaimo taverną, aplankysime 
vietos vyndarius ir sužinosime, kur 
gaminamas seniausias Europos vynas, 
o gardžių lauktuvių ieškosime alyvuogių 
produkcijos krautuvėlėje.

Kipras kviečia į kerinčią apžvalginę ekskursiją, kurios metu būsite supažindinti 
su visu salos gyvenimu: įspūdinga gamta, amžius skaičiuojančia istorija, unikalia 
kultūra ir tradicijomis.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt10 11



Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Įdomu
Kadaise Famagusta garsėjo 
auksiniais paplūdimiais ir 
kurortiniu Varosha rajonu, 
kurio viešbučiuose ilsėdavosi 
monarchai. tačiau 1974 metų 
turkų įsiveržimas ją pavertė 
„miestu vaiduokliu“.

Ekskursijos

NegyveNamaS 
mieStaS

Famagusta 

lankytini objektai
Atvykus į famagustą Jus pasitiks 
galingos venecijiečių statytos 
senamiesčio sienos, uosto vartai, 
senojoje miesto dalyje išlikęs Otelo 
bokštas ir gotikinė Šv. Nikolajaus 
bažnyčia, vėliau tapusi mečete ir 
pavadinta Lala Mustafos vardu.

Jūsų laukia ekskursija po Kiprą, kurios metu 
susipažinsite su šventosiomis salos vietomis – įdomioje 
kelionėje vienuolių pasakojimus lydės senosios 
ortodoksų bažnyčios ir Bizantijos laikų palikimas.

Ekskursijos

Rytinėje salos dalyje esanti famagusta – 300 m. pr. Kr. įkurtas 
žvejų miestelis, vėliau svarbus prekybinis uostas ir populiarus 
pakrantės kurortas, o dabar – gyventojų apleistas, tačiau turistų 
itin mėgstamas „miestas vaiduoklis“.

dienos planas
• Pirmasis ekskursijos objektas – 870 metrų 
aukštyje stovintis Macheras vyrų vienuolynas. 
Nuostabių miškų supamą vienuolyną Xii 
amžiuje įkūrė du vienuoliai, o dabar jis saugo Šv. 
Mergelės Marijos ikoną. 
• pakeliui sustosime pasistiprinti – vietos 
kaimelyje galėsite pasimėgauti nacionaliniu 
Kipro patiekalu mezze.
• Kipro sostinė Nikosija atvers duris į Metropolį 
bei Tamasos arkivyskupiją su daugiau negu 50 
šventųjų palaikų bei rusų Cerkvės dovanomis. 
O svetingi vienuoliai pavaišins Jus čia pat 
pagamintais saldumynais.
• Šv. iraklijaus vienuolynas, kurio įkūrėjas 
darė daug stebuklų: išvarydavo demonus iš 
apsėstųjų, prikeldavo mirusiuosius ir gydydavo 
akluosius.

         Lankantis religiniuose 
pastatuose būtina tinkama 
apranga: asmenys su trumpomis 
kelnėmis bei atvirais pečiais 
neįleidžiami.

Ortodoksai Kipre
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turKišKoji SaloS DaliS

Kirenija

Salos dalyje, kuri priklauso Šiaurės Kipro Turkijos Respublikai, 
tarp kalno šlaitų ir vaizdingos įlankos, lankytojų laukia žavus 
uostamiestis – Kirenija.

Senamiesčio 
žavesys
Kirenijoje pasivaikščiosime po senamiestį 
ir aplankysime žymiausius miesto 
objektus:
• Kirenijos tvirtovę – Bizantijos 
laikotarpiu pastatytą įspūdingo stoto 
kampuotą pilį, kurios sienos saugo 
tamsius požemius, koplyčią ir muziejų, 
o aukšti pylimai kviečia pasidairyti po 
senąjį uostą.
• šv. ilarijaus pilį – įspūdingą statinį, 
kuris stūkso kalno viršūnėje nuo Xii 
amžiaus.
• Bellapais abatiją – gotikinės 
architektūros pavyzdį, saugantį XVii 
amžiaus bažnytinių paveikslų kolekciją. 
• Sudužusių laivų muziejų – čia 
laikomi eksponatai iš IV a. pr. Kr. 
prekybinio laivo.

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



vakaro kulminacija
po ekskursijos mieste laukia 
nepamirštamas vandens spektaklis: 
klasikinės muzikos akordai ir modernūs 
ritmai išjudins ne tik miesto svečius – 
drauge su muzika taškysis purslai, juos 
lydės spalvotų šviesų žaismas, o Jūsų 
akis lepins unikalus šokančių fontanų 
pasirodymas.

Ekskursijos

vandenyno 
veidrodis
Ar norėtumėte iš arti pažvelgti 
į vandenyną? Susitikime 
okeanariume – čia išvysite tikrą 
vandenyno faunos pasaulį, kuriame 
gyvena daugiau nei 300 gyvūnų 
rūšių. Susitikimo su Jumis laukia 
rykliai, vėžliai, krokodilai, pingvinai 
ir daugybė kitų!

Ant asiliuko nugaros
Ekskursiją pradėsime asiliukų fermoje, 
kur galėsite susidraugauti su šiais 
mielais gyvūnais. Kipriečiai supažindins 
Jus su fermos kasdienybe, o po 
privalomojo instruktažo asiliukais 
risnosite link Sindi vienuolyno ir 
Šv. Jurgio bažnyčios.

kiprietiškas 
svetingumas
ir atvykus į asiliukų fermą, ir grįžus po 
kelionės vakare, Jus pasitiks svetingi 
vietos gyventojai. Jie vaišins Jus ką 
tik iškepta namine duona, sūriu ir 
alyvuogėmis, o jei išdrįsite, net ir 
šlakeliu stipraus alkoholinio gėrimo, 
vadinamo Zivania. Vakare vėl lauks 
vaišėmis nukrautas stalas, pilni 
ąsočiai naminio vyno ir nesibaigiančios 
linksmybės: žaisime komandinius 
žaidimus ir drauge mokysimės šokti 
sirtakį!

protaras iš aukštai
Keliausime į šeimų pamėgtą Protaro 
kurortą. Užkopti į čia esančio kalno 
viršūnę verta dėl dviejų priežasčių: 
aplankyti ant kalvos pastatytą Šv. 
iljos bažnyčią ir iš paukščio skrydžio 
apžvelgti visą rytinę salos pakrantę.

Smagi išvyka kalnų keliais ir pažintis su Kipro kaimo vietovių 
tradicijomis prasideda jau dabar!

DieNa Su šeima

ŠOKANTYS FONTANAI
Dienos planas atostogaujantiems su šeima – pažintinė 
pramoginė ekskursija, kurioje veiklos ir pramogų pakaks tiek 
vaikams, tiek suaugusiems.

14 15
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Safaris jūroje
Patogus laivas, žydros bangos ir švelnus jūros brizas, pasakiški pakrančių vaizdai ir intriguojantys 
pasakojimai ir praeities – pasiruoškite praleisti dieną Viduržemio jūroje ir patirti daugybę malonių įspūdžių!

gamtos stebuklai
Bangų sūpuojamas laivas iš lėto 
plauks, leisdamas grožėtis nuostabia 
pakrančių gamta. Plauksime pro 
Raudonąsias uolas, kuriose lizdus 
suka jūros ereliai ir veikia žuvų ferma. 
Pasisukę į kitą pusę, išvysime gražuolį 
Pila iškyšulį, o galiausiai žvilgsnis 
užklius už visai šalia stūksančių piratų 
olų, kuriose galbūt iki šiol saugiai 
slepiami lobiai.

pramogos laive
Vos žengę ant laivo denio, tapsite tikrais 
jūrų valdovais. Įgula surengs Jums 
netikėtą pasirodymą, skambės muzika 
ir garantuojame, kad tikrai norėsite 
sušokti kartu su senaisiais piratais. 
linksmybėms įsibėgėjus, laivas sustos 
netoli protaro miesto – visi norintys 
galės šokti į žydros jūros glėbį. O po 
maudynių tęsime kelionę – plauksime 
pro piratų olas, kuriose buvo slepiami 
lobiai, o horizonte išvysime „miestą 
vaiduoklį“ famagustą.

metas maudynėms!
Kas gali būti geriau už maudynes 
melsvuose Cavo Greco lagūnos 
vandenyse? Nebent romantiškas 
pasivaikščiojimas čia pat esančiu 
„įsimylėjusiųjų tiltu“ – per daug metų 
šį akmeninį tiltą „pastatė“ gamta, 
o dabar jis itin mėgstamas iš viso 
pasaulio atvykstančių porų. 

pakrantės istorijos
Klausydami gido pasakojamų istorijų, 
aplankysite vietą, kurioje paskendo 
legendinis švedų laivas „Zinobija“. Ar 
galima apžiūrėti nuskendusį laivą iš 
arti? Žinoma! Visiems norintiems bus 
suteikta paviršinio nardymo įranga. O 
ekskursijos pabaigoje lauks dar viena 
istorija – šįkart naujesnė – apie 1974 
metus, kai Kipras buvo padalintas 
į dvi dalis. Pakeliui išvysite ir po to 
meto įvykių ištuštėjusį vaiduokliškąjį 
famagustos miestą.

Nuotykiai jūroje tęsiasi! Susitikime „flisvos“ laive, kuriuo 
drauge leisimės į bebaimių piratų laikus.

liNKSmaS KruizaS į praeitį

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt14 15
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Sveiki atvykę į Agia Napą – tolimiausioje Kipro salos pakrantėje įsikūrusį kurortą, kuriame įspūdžių negailintis 
gyvenimas verda kiaurą parą! Čia smagu mėgautis saule ir muzikos ritmais auksinio smėlio paplūdimiuose, gera 

leisti laiką gamtoje, įvertinti kultūrinį palikimą ar šokti iki nukritimo.

Kurortas

Agia Napa
Kipro ibiza
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Viduržemio
 jūra

Aktea Beach
Village 4* 

Tasia Maris Sands 4* 

Napa Plaza 4 +* 

Limanaki Design N Style 
Beach Hotel 4* 

Christo�nia Hotel 4*

Napa Mermaid 3 +* 

Corfu Hotel  3 +* 

Tasia Maris Oasis 4* 

Agia Napa

Larnaka

Protaras

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Agia Napoje Jūsų 
laukia daugiau nei 90 barų, 
12 naktinių klubų, per 150 
vietų skaniai pavalgyti, 
vandens pramogų 
parkas, atrakcionai ir net 
14 „Mėlynąja vėliava“ 
pažymėtų paplūdimių!

Kurorto metamorfozės
Kadaise Agia Napa buvo nedidukas kaimelis, kuriame klestėjo 
gyvulininkystė ir žvejyba – senaisiais amatais vietos gyventojai 
verčiasi iki šiol, tačiau ramų gyvenimo būdą jau seniai 
pakeitė triukšminga kurorto kasdienybė. ilgą laiką Agia Napa 
didžiavosi šeimos atostogų rojaus titulu, o visai neseniai tapo 
šurmuliuojančiu kurortu, kurį poilsiautojai liaupsina dėl nuolat 
šviečiančios saulės, puikiai sutvarkytų paplūdimių ir įtraukiančio 
naktinio gyvenimo.

Ką veikti?
Poilsiaujant Agia Napoje, šis klausimas Jums tikrai nekels galvos 
skausmo. Trūksta adrenalino? iššokite su guma, sudalyvaukite 
rodeo varžybose ar išbandykite kvapą gniaužiančius atrakcionus. 
Norite pašėlti? Keliaukite į diskoteką paplūdimyje, putų vakarėlį ar 
naktinę „ekskursiją“ po barus. Įvertinti gamtos grožio keliaukite į 
nacionalinį miškų parką, numinkite bent porą kilometrų dviračių 
taku, prie jūros gėrėkitės nuostabiais paplūdimiais ir bangų 
išgraužtais urvais. O jei domitės kultūra, aplankykite XiV amžiuje 
pastatytą vienuolyną, miesto bažnyčias, muziejų ir senąjį 
akveduką. Akivaizdu: kad ir kokias atostogas planuojate, Agia 
Napoje lengvai rasite, kokiais įspūdžiais jas pripildyti..

Įdomus vandens pasaulis
Kurorte veikiantis vandens pramogų parkas „Water World“ siūlo 
smagiai pašėlti daugybėje atrakcionų, o kartu – pažinti Graikijos 
kultūrą. Parko projektas sukurtas pagal senovės graikų istorinius 
ir mitologinius siužetus: čia veikia „Poseidono bangų baseinas“, 
„Odisėjo upė“ ir „Afroditės vonia“.

Įdomu
agia Napos centre jau daugiau nei 600 metų auga milžiniškas 
šilkmedis. jo šakos nukabinėtos spalvotais kaspinais, mat 
keliautojai tiki, kad čia sugalvotas ir kaspinu pririštas noras 
būtinai išsipildys.

Ag
ia
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a
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aKtea beaCH village
viskas 
įskaičiuota

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ nardymas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki smėlio paplūdimio, apie 
2 km iki Agia Napos kurorto centro, kuriame yra daugybė 
barų, restoranų bei parduotuvių. Apie 50 km iki larnakos 
oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro dvidešimt du 
2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 148 numeriai: 74 Studio 
tipo numeriai (atviro tipo vieno kambario numeris, 
virtuvėlė, vonios kambarys, balkonas arba terasa, maks. 
3 asm., 33 kv. m), 74 One Bedroom tipo numeriai (dviejų 
kambarių numeris, atskiras miegamasis, svetainė 
sujungta su virtuvėle, vonios kambarys, balkonas arba 
terasa, maks. 4 asm., 42 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.akteabeach.com 

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.18 19
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viskas 
įskaičiuota4

taSia mariS oaSiS

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Larnakos oro 
uosto, Agia Napos kurorto centre, apie 600 m iki 
smėlio paplūdimio.
VIEŠBUTIS: naujas viešbutis, pastatytas 
2013 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų 
aukštų pastatas ir penki 2-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 129 numeriai: 121 Standard tipo 
numeris (vieno kambario numeris, balkonas ir 
vonios kambarys, 18 kv. m), 8 Family / Superior 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, balkonas, 
svetainės zona, vonios kambarys, 20 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo 
negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tasiamarishotels.com 

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė* (100 kv. m)
 ♦ 3 barai („lobby“ baras, baras prie 
baseino, „Roof Garden“ baras)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ rusiškai kalbantis personalas

numeriuose:
 ♦ virdulys*
 ♦ seifas* (ekektroninis)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas*

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



taSia mariS SaNDS viskas 
įskaičiuota4

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens masažo vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Ag
ia
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 1 km iki Agia Napos 
kurorto centro, apie 40 km iki larnakos oro 
uosto, ant jūros kranto, nedidelėje Sandy Bay 
įlankoje. Apie 20 min. pėsčiomis iki Agia Napos 
centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 62 numeriai: 
Standard Room Inland View tipo numeriai (su 
vaizdu į vidinį kiemelį, vieno kambario numeris, 
vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 
24 kv. m), Standard Room Sea View tipo 
numeriai (su tiesioginiu vaizdu į jūrą, nauji, 
šiuolaikiški numeriai, viršutiniuose aukštuose, 
geresni baldai, balkonas, maks. 3 asm., 
24 kv. m), Deluxe Sea View Penthouse tipo 
numeriai (su tiesioginiu vaizdu į jūrą, nauji, 
šiuolaikiški numeriai, viršutiniuose aukštuose, 
geresni baldai, balkonas, maks. 3 asm., 
25 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų numerių bei 
numerių, pritaikytų asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tasiamarishotels.com 

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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



pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4+

Napa plaza

viešbučio teritorijoje:
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SpA centras*
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

Ag
ia

 n
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VIEŠBUČIO VIETA: Agia Napos kurorto centre, apie 55 km 
iki larnakos oro uosto, apie 600 m iki jūros. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Yra rusiškai kalbantis 
personalas. Viešbutis neapgyvendina jaunesnių nei 16 
metų asmenų. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 221 numeris: Superior ROH 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
ne visi numeriai su balkonais, maks. 2 asm., 20 kv. m), 
Deluxe  IV / Pool View tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, balkonas, maks. 
2 asm., 22 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (vieno 
kambario numeris, erdvus vonios kambarys su sūkurine 
vonia, balkonas arba terasa, maks. 2 asm.), Honeymoon 
Suite tipo numeriai (vieno kambario numeris, erdvus 
vonios kambarys su sūkurine vonia, be balkono, maks. 
2 asm.), Executive Room tipo numeriai (liukso tipo numeris, 
atskira svetainė su sofomis, miegamasis, erdvus vonios 
kambarys su sūkurine vonia, be balkono, maks. 2 asm.). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.napaplaza.com

4+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt20 21



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

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4limaNaKi DeSigN N Style 

beaCH Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Ag
ia
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ap
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki larnakos oro uosto, 
apie 500 iki Agia Napos kurorto centro, apie 40 m iki 
paplūdimio, šalia prieplaukos. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutyje yra rusiškai 
kalbantis personalas. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 97 numeriai: Superior 
Terrace Pool View tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, terasa (2 gultai, skėtis, 
staliukas ir 2 kėdės), maks. 3 asm., 
23 kv. m + 13 kv. m terasa), Superior Sea View tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas (staliukas ir 2 kėdės), maks. 
3 asm., 24 kv. m. Apgyvendinant 2+2 asm. yra tik 
viena papildoma vieta (papildoma lova arba kūdikio 
lovelė), kitas vaikas miega su tėvais), Deluxe Sea 
View tipo numeriai (vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, balkonas (staliukas ir 2 kėdės), 
maks. 3 asm., 25 kv. m), Executive Sea View tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
erdvus balkonas (2 gultai, skėtis, staliukas ir 2 kėdės), 
maks.  3 asm., 27 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.limanakibeach.com

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

viskas 
įskaičiuota4

CHriStoFiNia Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas 

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Ag
ia
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 52 km iki larnakos oro uosto, apie 
3 km iki Agia Napos kurorto, apie 200 m iki paplūdimio, 
artimiausių restoranų, barų ir Nissi paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 189 numeriai: Standard Mountain 
View tipo numeriai (su vaizdu į apylinkes, vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 
22 kv. m), Standard Front Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 3 asm., 23 kv. m), Standard Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 23 kv. m), Superior 
Room tipo numeriai (su daliniu arba tiesioginiu vaizdu į 
jūrą, vieno kambario numeris, vonios kambarys, balkonas, 
maks. 2+2 asm., 31 kv. m). Viešbutyje yra tarpusavyje 
sujungtų numerių bei numerių, pritaikytų asmenims su 
judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.christofinia.com

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt22 23



Napa mermaiD
pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3+

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ parduotuvės

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

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

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Ag
ia
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VIEŠBUČIO VIETA: ramioje Agia Napos dalyje, 
apie 45 km iki larnakos oro uosto, apie 100 m iki 
paplūdimio, apie 800 m iki miesto centro. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais, kosmetinis 
remontas atliekamas kasmet. Įrengtas elegantišku, 
šiuolaikiniu stiliumi, su naujausia technika. 
Viešbutyje yra 150 numerių (pagrindiniame 5-ių 
aukštų pastate – 140 numerių, papildomame 
pastate – 10 numerių): 24 Standard  Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 19 kv. m), 59 Standard  
Side Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
19 kv. m), 16 Standard Pool View tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 19 kv. m), 13 Superior Side Sea View tipo 
numerių (maks. 3 asm., 22 kv. m), 10 Executive 
Bungalow tipo numerių (maks. 4 asm., 32 kv. m), 
24 Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
42 kv. m), 4 Grand Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 
82 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų numerių 
(Standard ir Junior Suite).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.napamermaidhotel.com
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3+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

pusryčiai, 
vakarienė3+

CorFu Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys*
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki larnakos oro uosto, 
Agia Napos kurorto centre, apie 400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
109 numeriai su tiesioginiu vaizdu į jūrą: Standard Sea View 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, standartinis vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, balkonas, maks. 
3 asm., 20 kv. m), Superior Sea View tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, erdvus vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 24 kv. m), Deluxe Sea 
View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, erdvus vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, vonia su sūkurinės vonios 
funkcija, poilsio zona, šaldytuvas, balkonas, maks. 3 asm., 
24–32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio (apie 400 m nuo viešbučio), skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.corfuhotel.com.cy

vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt24 25



Kurortas

Protaras
šeimoS atoStogų iDilė

Visai šalia Agia Napos keliautojų laukia tikra šio triukšmingo kurorto priešingybė – tykus, 
jaukioms atostogoms sutvertas Protaras. Rami gyvenimo tėkmė, gražūs smėlio paplūdimiai ir 

uolėtos įlankos į šį atokvėpio kampelį vilioja šeimas ir romantikos ieškančius poilsiautojus.
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Viduržemio
 jūra

Capo Bay Hotel 4* Superior

Crystal Springs Beach 4*

Pernera Beach Hotel 3*

Protaras

Crown Resorts Elamaris 3*

Agia Napa

puikus vaizdas pro langą
Protare poilsiautojų laukia ir šiuolaikiškai įrengti viešbučiai, ir 
įvairaus lygio apartamentai, tad sau tinkamą apgyvendinimo 
variantą čia lengvai išsirinks kiekvienas. Dauguma viešbučių įsikūrę 
pirmoje linijoje, o pažvelgus pro langą galima žavėtis jūros ar 
lygumose stovinčių vėjo malūnų peizažais.

Būtina aplankyti
• Dainuojantį fontaną – dieną ramiai čiurlenantis fontanas vakarais 
atgyja!
• Cavo Greco nacionalinį parką – be natūralaus gamtos grožio, čia 
laukia daugybė pramogų: važinėjimas dviračiais, kopimas į kalnus, 
jodinėjimas, oro sportas.
• „The Ocean Aquarium“ – šiuolaikišką akvariumą, tapusį namais 
daugiau nei 1000 jūros gyvūnų rūšių.

300 laiptelių
Tiek teks įveikti, jei norėsite užkopti į Šv. iljos bažnyčią. Kelionė 
verta pastangų – nuo bažnyčią laikančios uolos viršūnės atsiveria 
įspūdinga Protaro, aplinkinių paplūdimių ir horizontą siekiančios 
jūros panorama.

daugiau veiksmo
Nors Protaras žinomas kaip ramus kurortas, triukšmingų barų ir 
tavernų čia tikrai netrūksta. Juose vyksta gyvo garso koncertai, 
Elvio Preslio ir karaokės vakarai, stebimos sporto varžybos ir 
lazerių šou. Tad jei norėsite prablaškyti jaukią atostogų idilę, 
veiklos tikrai atsiras. Be to, nuobodžiauti neleis ir netoli esanti 
Agia Napa – kurortas, kuriame pramogos kunkuliuoja visą parą.

Įdomu
protaro pasididžiavimas – paplūdimiai, laikomi 
švariausiais ir smėlingiausiais visoje viduržemio jūroje.

 Protaras – palyginti 
jaunas kurortas: pirmieji 
turistai čia atvyko vos 
prieš kelis dešimtmečius.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Capo bay Hotel 
pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4Superior

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

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

 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 

numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki larnakos oro uosto, apie 8 km 
iki Agia Napos kurorto, Protaro kurorto centre, pirmoje viešbučių 
linijoje, apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Yra 
rusiškai kalbantis personalas. Viešbutį sudaro du 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 225 numeriai: Standard Inland View tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, balkonas su 
vaizdu į vidinį kiemelį, maks. 2 asm., 21 kv. m), Standard Side Sea 
View tipo numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas su daliniu vaizdu į jūrą,  maks. 2 asm., 21 kv. m), Standard 
Sea View tipo numeriai (maks. 2 asm., 21 kv. m), Superior Sea View 
tipo numeriai (erdvus vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas su tiesioginiu vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 
23–28 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 42 kv. m), 
Executive Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 63 kv. m), Quad 
Room tipo numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas, nedidelė terasa su vaizdu į vidinį kiemelį, maks. 2+2 asm., 
28 kv. m), Duplex Suites tipo numeriai (2-jų aukštų numeriai: 1-ame 
aukšte – svetainė, vonios kambarys su masažine dušo kabina, 
terasa su sūkurine vonia, sodas, 2-ame aukšte – miegamasis, 
vonios kambarys su sūkurine vonia, balkonas, maks. 5 asm., 
46–56  kv. m). Viešbutyje yra tarpusuvyje sujungtų numerių 
(Standard Room) su bendromis durimis.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.capobay.com

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

* Už papildomą mokestį.

4  Superior Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.28 29
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viskas 
įskaičiuota4

CryStal SpriNgS beaCH

pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki larnakos oro uosto, 
apie 3 km iki Protaro kurorto, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 173 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, balkonas, maks. 2+1 asm., 18 kv. m), Family 
Inland Room tipo numeriai (su vaizdu į vidinį kiemelį, erdvus 
vieno kambario numeris, be balkono, vonios kambarys, 
maks. 2+2 asm., 24 kv. m), Superior Room tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, erdvus vieno kambario numeris, svetainės 
zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 2+1 asm., 
20 kv. m), Executive Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
dviejų kambarių numeris su atskiru miegamuoju ir 
svetaine, vonios kambarys, balkonas, maks. 2+2 asm., 
36 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų numerių.
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crystalspringsbeachhotel.com

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt28 29
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CroWN reSortS elamariS viskas 
įskaičiuota3

viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Larnakos oro 
uosto, apie 5 km iki artimiausio Paralimni kurorto 
centro, Perneros įlankoje, esančioje tarp Paralimni 
ir Protaro miestų, apie 300 m iki jūros, autobusų 
stotelė – šalia viešbučio.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2000 metais. 
Viešbutį sudaro trys 4-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 171 numeris: 41 Studio tipo numeris (vieno 
kambario numeriai, svetainės zona su virtuve, 
miegamojo zona, maks. 3 asm., 24 kv. m), 
130 Apartment tipo numerių (miegamasis, svetainė 
su virtuvės zona, maks. 4 asm., 30 kv. m). Yra 
tarpusavyje sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crownresortsgroup.com
Ekonominė klasė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.30 31
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perNera beaCH Hotel viskas 
įskaičiuota3

viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini šaldytuvas

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

VIEŠBUČIO VIETA: ant vienos gražiausių salos įlankų 
kranto, apie 3 km iki turistinio miesto centro, apie 
45 km iki Larnakos oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 233 
numeriai: Promo Room tipo numeriai (standartinis 
vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas su vaizdu į vidinį kiemą, maks. 3 asm.), 
Twin Side Sea View / Sea View tipo numeriai (vieno 
kambario numeris, vonios kambarys, balkonas su 
daliniu arba tiesioginiu vaizdu į jūrą, maks. 3 asm.), 
Twin Superior Sea View tipo numeriai (patogesnis 
numeris, su tiesioginiu vaizdu į jūrą, maks. 3 asm.), 
Family Inland / Sea View tipo numeriai (erdvus vieno 
kambario numeris, vonios kambarys, balkonas, 
maks. 4 asm.), Family Suites Inland / Sea View tipo 
numeriai (erdvus vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, balkonas arba terasa, maks. 4 asm.). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.pernerahotel.com

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt30 31



Jaukioms, ramybe alsuojančioms atostogoms kviečia larnaka – tylus flamingų lankomas kurortas su gražiais 
smėlio paplūdimiais, kurį dažnai renkasi šeimos, keliaujančios su vaikais.

Larnaka
Kai NereiKia SKubėti…

Kurortas

32 33



Viduržemio
 jūra

Larnaka

The Ciao Stelio 
Deluxe Hotel  5*

Sun Hall Hotel 4*

Crown Resorts Henipa 3+*

Amorgos Boutique Hotel 3*
Petrou Aparthotel Apts

Vergi Hotel 2*

Cactus Hotel 2*

Limasolis

Agia Napa

Larnakoje ir aplink ją
Rytinę larnakos dalį garsina turistinis centras su 
prašmatniais viešbučiais ir nuostabiais smėlio paplūdimiais. 
O miesto apylinkes supantys nedideli kaimeliai saugo 
senųjų amatų tradicijas: vietos gyventojai siūlo pasipuošti 
čia pat pagamintais sidabro dirbiniais ir ažūriniais nėriniais.

sutverta 
pasivaikščiojimams
Populiariausia pasivaikščiojimų bei pramogų vieta 
larnakoje – Palmių alėja vadinama pakrantės promenada. 
Joje tarp amžinai žalių finikinių palmių spiečiasi restoranai, 
jaukios kavinaitės ir užeigos, smagu užsukti į visai šalia 
esančią parduotuvių gatvę Zenon Kitieos, o žiūrint į 
horizontą – mėgautis nuostabiu įlankos vaizdu.

svetingas uostas
Šiandieninė larnaka yra patogi prieplauka laivams, kurioje 
veikia jachtų klubas, sulaukiantis jachtų mėgėjų iš viso 
pasaulio. 

Kurorto įdomybės
•  larnaka įsikūrusi ten, kur senovėje (X a. pr. Kr.) būta Kitono – 
miesto, kurį, pasak legendos, įkūrė Nojaus anūkas. 
• Netoli kurorto yra garsi islamo šventovė – Hala Sultan Tekke 
mečetė, pastatyta pranašo Mahomedo tetos grabei. 
• Miesto pakraštyje iki šių dienų išlikęs XVii a. akvedukas 
Kameres. 
• Visai šalia boluoja unikalus druskos ežeras – atsitraukusios 
jūros pakraštys, kadaise funkcionavęs kaip natūralus uostas, 
o dabar tapęs tarpine stotele praskrendančių paukščių (tarp 
jų – ir rausvųjų flamingų) būriams.
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tHe Ciao Stelio 
DeluXe Hotel pusryčiai, 

vakarienė5

viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ rusiškai kalbantis personalas

pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: pirmoje viešbučių linijoje, per kelią iki 
paplūdimio, apie 1 km iki miesto centro, apie 3 km iki oro uosto. 
Viešbutis yra Mackenzie rajone, kuriame yra daug kavinių, barų, 
restoranų. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2015 metais. Viešbutyje 
apgyvendinami asmenys tik nuo 18 metų. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 5-ių aukštų pastatas (su 2 liftais), kuriame yra 52 
numeriai: Single Side Sea View Room (maks. 1 asm., 16 kv. m), 
Classic Inland View No Balcony (maks. 2 asm., 23 kv. m), Classic 
Inland View With  Balcony (maks. 2 asm., 23 kv. m), Classic Side 
Sea View No Balcony (maks. 2 asm., 23 kv. m), Classic Front Sea 
View With  Balcony (su tiesioginiu vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 
18 kv. m), Superior Sea View With Balcony (erdvus vieno 
kambario numeris su vonios kambariu ir balkonu, su vaizdu 
į jūrą, svetainės zona, maks. 2 asm., 26 kv. m), Deluxe Sea 
View With Balcony (erdvus vieno kambario numeris su vonios 
kambariu ir balkonu, su vaizdu į jūrą, svetainės zona, maks. 
2 asm., 29 kv. m), Executive With Balcony (maks. 2 asm., 
36 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų numerių su bendromis 
durimis bei numerių, pritaikytų asmenims su fizine negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.theciaostelio.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.34 35
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SuN Hall Hotel
pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė4

viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ baras
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai

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

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: larnakos centre, Finikoudes pakrantėje, apie 
50 m iki smėlio paplūdimio, apie 9 km iki larnakos tarptautinio oro 
uosto. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 113 
numerių: Twin Room tipo numeriai (su vaizdu į kraštovaizdį, 
daliniu arba tiesioginiu vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, 
vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 26 kv. m), Single 
Room tipo numeriai (vieno kambario numeris,  vonios kambarys, 
balkonas, maks. 1 asm., 26 kv. m), Superior SV / SSV tipo 
numeriai (su daliniu arba tiesioginiu vaizdu į jūrą, dviejų kambarių 
numeris, miegamasis ir svetainė, vonios kambarys su sūkurine 
vonia, balkonas, maks. 3 asm., 36 kv. m), Grand Suite SV tipo 
numeriai (su tiesioginiu vaizdu į jūrą, dviejų kambarių numeris, 
miegamasis ir svetainė, vonios kambarys su sūkurine vonia, 
balkonas, maks. 3 asm., 52 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų 
numerių.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunhallhotel.com.cy

viskas 
įskaičiuota3+

CroWN reSortS HeNipa

viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 2 baseinai

vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki larnakos oro uosto, apie 7 km iki 
larnakos centro. Įsikūręs Dekelia Road rajone (larnakos pakraštyje), 
antroje viešbučių linijoje, per kelią iki paplūdimio (apie 100 m).  
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas 
(pastatytas 1990 metais). Paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutyje yra 164 numeriai: Standard Room Inland 
View tipo numeriai (maks. 2+2 arba 3 asm., 25 kv. m), Standard 
Room Pool View tipo numeriai (maks. 2+2 arba 
3 asm., 25 kv. m), Bungalow Room Inland View tipo numeriai (su 
vaizdu į vidinį kiemelį, maks. 2+2 arba 3 asm., 28 kv. m), Bungalow 
Room Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, maks. 2+2 arba 
3 asm., 28 kv. m). 8 numeriai pritaikyti asmenims su negalia. Yra 
tarpusavyje sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crownresortsgroup.com
Ekonominė klasė

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

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt34 35
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amorgoS boutiQue Hotel

petrou apartHotel

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė3

pusryčiaiapts

viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ aptarnavimas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ virtuvė
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: larnakos miesto centre, apie 100 m iki 
pagrindinės miesto promenados – Finikoudes, apie 5 min. pėsčiomis 
iki jūros, apie 15 min. automobiliu iki oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. 
Yra rusiškai kalbantis personalas. Viešbutyje yra 46 patogūs 
numeriai: 40 Standard tipo numerių (standartinis vieno kambario 
numeris, vonios kambarys, balkonas, maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 
4 Superior tipo numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 2 Grand Superior tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 3+1 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.amorgoshotel.com

VIEŠBUČIO VIETA: larnakos miesto centre, pėsčiomis pasiekiama 
Finikoudes promenada, apie 15 min. automobiliu iki larnakos oro 
uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutyje yra rusiškai kalbantis personalas. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 52 numeriai: One 
Bedroom Apt tipo numeriai (atskiras miegamasis, įrengta virtuvė su 
valgomojo zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 25 kv. m), 
Two Bedroom Apt tipo numeriai (2 atskiri miegamieji, įrengta virtuvė su 
valgomojo zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 40 kv. m), 
Three Bedroom Apt tipo numeriai (3 miegamieji, įrengta virtuvė su 
valgomojo zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 6 asm., 50 kv. m), 
Family Suite tipo numeriai (erdvus miegamasis, įrengta virtuvė su 
valgomojo zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.petrouaparthotel.com

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

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

pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė2

pusryčiai,
pietūs,
vakarienė2

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

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

pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ boulingas*

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
pagal atskirą užklausą*

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

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Larnakos oro 
uosto, apie 7 km iki miesto centro, apie 150 m iki 
paplūdimio, netoli tavernų, restoranų ir barų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutyje yra 
rusiškai kalbantis personalas. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 26 patogūs 
numeriai: Standard Room tipo numeriai (su daliniu 
vaizdu į jūrą, vieno kambario numeris, vonios 
kambarys, svetainės zona, be balkono, maks. 
3 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.vergihotel.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2 km iki miestelio centro, 
apie 5 km iki larnakos oro uosto, gyvenamųjų namų 
kvartale, apie 100 m iki paplūdimio, apie 200 m iki 
garsiojo Mackenzie paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 60 numerių: Standard Room tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 3 asm., 15 kv. m). Yra tarpusavyje 
sujungtų numerių bei numerių, pritaikytų asmenims 
su judėjimo negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cactushotelcyprus.com
Ekonominė klasė

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

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt36 37



Kurortas

Pažvelgti į tikrą rojų žemėje siūlo Kipro pietvakariuose įsikūręs Pafosas. Keliautojų dėmesio centre – 
išvystytas kurortas, istoriniai reginiai, įtraukiančios pramogos ir stebuklingi kraštovaizdžiai. Akivaizdu: 

šis antikos mitų palytėtas miestas tiesiog sutvertas puikioms atostogoms.

Pafosas
mitiNiS ir elitiNiS KurortaS

38 39



Viduržemio
 jūra Pafosas

Azia Resort SPA 5*

Venus Beach Hotel 5*

Almyra 5* Deluxe

Annabelle Hotel 5*

Panareti Coral Bay Apts

Crown Resorts Horizon 4*

Avanti Hotel 4*

Aliathon Holiday Village 4*

Agapinor 3* 

Amalthia Villas Villa

Club St George Apts

Limasolis

 Senojoje miesto 
dalyje galima pasigrožėti 
architektūra ir susipažinti 
su miesto istorija, o 
naujamiestyje – mėgautis 
saulėtais paplūdimiais ir 
naktiniu gyvenimu.

gamtos mylėtojams
• Coral Bay – koralinė įlanka, kurios vandenys skalauja vieną gražiausių 
balto smėlio paplūdimių mieste.
• afroditės akmuo – natūraliai susiformavusi uola, nuo kurios viršūnės 
atsiveria stulbinamai gražūs pakrantės vaizdai. Pakanka išvysti šią vietą, 
ir suprasite, kodėl mitai pasakoja, jog būtent čia gimė grožio ir meilės 
deivė Afroditė.
• Kantarkastoi grotos – erozijos sukurtas gamtos stebuklas, įlanką 
rėminantis sutrupėjusių uolienų paplūdimys ir gilūs vandens išgraužti 
urvai.
• Kedrų slėnis – kalnuota, kedrais apaugusi vietovė, kurioje, jei pasiseks, 
sutiksite laukinių Kipro salos avių.

Aktyviam laisvalaikui
Prireikus išlieti energiją, Pafosas taip pat turi ką pasiūlyti. Čia itin 
populiarus vandens sportas: pakrantėje galite išsinuomoti vandens 
motociklą, pasiplaukioti įsitaisę katerio traukiamoje „sofoje“ ar ant 
pripučiamo „banano“, išbandyti vandens slides, parašiutą, paskraidyti 
skraidlente ar paplaukioti jūrine baidare.

miesto garsenybės
• Bene žymiausias Pafoso objektas – paslaptingieji Karalių kapai, 
iškalti po žeme iš ištisinės uolos.
• pafoso švyturys – jį aplankyti būtina, o nepastebėti tiesiog 
neįmanoma. iš kiekvieno miesto kampelio aiškiai matomas švyturys 
kviečia užlipti į viršų ir apsidairyti po apylinkes iš aukštai.
• Uoloje išskabtuotas neofito vienuolynas ir saliamono katakombos, 
garsios įspūdingomis Xii a. freskomis bei šventuoju prie įėjimo augančiu 
medžiu.
• odeonas – atstatytas romėnų muzikinis amfiteatras, kuriame vasarą 
teberengiami koncertai.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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azia reSort Spa viskas 
įskaičiuota5

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 11 konferencijų salių
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 5 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ mini golfas*
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ golfas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 156 km iki larnakos oro uosto, apie 
22 km iki Pafoso oro uosto, apie 6 km iki Pafoso miesto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje, apie 150 m iki miesto 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Kompleksą sudaro trys pastatai, 
kuriuose yra 264 numeriai ir 35 Suite tipo numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 31 kv. m), 
Superior Sea View tipo numeriai (maks. 4 asm., 
33 kv. m), Superior SV With Outdoor Jacuzzi tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 39 kv. m), Premium Mountain View 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 33 kv. m), Premium 
Garden / Sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), 
Premium Junior Suite SV tipo numeriai (maks. 
4 asm., 40 kv. m), Premium VIP Junior Suite SV With Outdoor 
Jacuzzi tipo numeriai (maks. 3 asm., 55 kv. m), Premium Top 
Floor Skylight Junior Suite SV tipo numeriai (maks. 
3 asm., 40 kv. m), Junior Suite Sea View With Garden 
Area tipo numeriai (maks. 4 asm., 44 kv. m), Junior Suite SV 
With Outdoor Jacuzzi tipo numeriai (maks. 4 asm., 52 kv. m). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių ir numerių, pritaikytų 
asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, 
gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.aziaresort.com

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ video žaidimai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.40 41
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veNuS beaCH Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius 

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Pafoso oro uosto, 
apie 145 km iki larnakos oro uosto, apie 2,5 km iki 
Pafoso miesto centro, apie 100 m iki jūros. Dauguma 
numerių su vaizdu į jūrą ir archeologinį draustinį – 
Karalių kapus. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 216 numerių: Standard 
Inland View Room tipo numeriai (dvivietė lova arba 2 
vienvietės lovos, balkonas su vaizdu į vidinį kiemelį, 
maks. 4 asm., 20–23 kv. m), Standard Side Sea View 
Room tipo numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės 
lovos, balkonas su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 4 
asm., 20–23 kv. m), Standard Sea View Room tipo 
numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
balkonas su vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 
20–23 kv. m), Superior Room (erdvesnis numeris 
su dviviete lova, balkonas su vaizdu į jūrą, šiame 
numeryje nėra apgyvendinami vaikai, maks. 2 asm., 
26 kv. m). Viešbutyje yra tarpusavyje sujungtų 
numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, akmenuotas įėjimas į jūrą, 
gultai, skėčiai ant pievos, priešais paplūdimį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.venusbeachhotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt40 41
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almyra
pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5Deluxe

viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ 4 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 baseinai
 ♦ valiutos keitykla

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SpA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas 

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 135 km iki larnakos oro uosto, apie 8 km iki 
Pafoso oro uosto, Pafoso miesto turistų zonos centre, pirmoje viešbučių 
linijoje. 
VIEŠBUTIS: priklauso THANOS HOTElS viešbučių grupei. Atidarytas 
1985 metais, kasmet atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas ir aštuoniolika 1-o aukšto vasarnamių, kuriuose 
yra 189 numeriai ir Suite tipo numeriai: Inland View Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Terrace Garden View Room tipo 
numeriai (terasa, maks. 2+1 asm., 28 kv. m + 9 kv. m terasa), Superior 
Sea View Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Veranda Sea 
View Room tipo numeriai (balkonas, maks. 2+1 asm., 
28 kv. m + 4,5 kv. m balkonas), Terrace Sea View Room tipo 
numeriai (terasa, maks. 2+1 asm., 28 kv. m + 8 kv. m terasa), Junior 
Suite tipo numeriai (vieno kambario numeriai, maks. 2+1 asm., 
35 kv. m), Aethon Sea View Room tipo numeriai (numeriai tik 
suagusiems, vieno kambario numeriai, maks. 2 asm., 
25 kv. m + 4,5 kv. m balkonas), One Bedroom / Two Bedroom 
Suite tipo numeriai (svetainė, 1 arba 2 miegamieji, dušo kabina, 
maks. 2+2 asm., 50 kv. m + 10 kv. m balkonas), Kyma Suite tipo 
numeriai (vasarnamiuose, svetainės ir miegamojo zona, dušo kabina, 
nuosava veja su gultais priešais numerį, terasa ant stogo, 
maks. 2+2 asm., 47 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.almyra.com

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis*

* Už papildomą mokestį.

5  Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.42 43
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pietūs,
vakarienė5

aNNabelle Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 restoranai
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ skvošas 
 ♦ masažas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SpA centras 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 
kasdien

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas 2 
kartus per dieną

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 135 km iki larnakos oro uosto, apie 8 km 
iki Pafoso oro uosto, Pafoso miesto turistų zonos centre, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: priklauso THANOS HOTElS viešbučių tinklui. Atidarytas 
1985 metais, kasmet atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių 
aukštų pastatas ir vienuolika 1-o aukšto vasarnamių, kuriuose yra 
207 numeriai ir 11 vasarnamių: Inland View Room tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 28 kv. m), Terrace Garden View Room tipo numeriai (terasa, 
maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Family Studio tipo numeriai (svetainės 
ir miegamojo zona, terasa, maks. 3 asm., 35kv. m), Sea View Room 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Terrace Sea View Room tipo 
numeriai (terasa, maks. 2+1 asm., 28 kv. m), Deluxe Sea Facing 
Room tipo numeriai (vonia ir dušo kabina, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 
Garden Studio Suite tipo numeriai (svetainės ir miegamojo zona, terasa 
su gultais, maks. 2 asm., 35 kv. m), Studio Suite (maks. 2+1 asm., 
35 kv. m), Garden Studio Suite With Outdoor Whirlpool tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 35 kv. m), Studio Suite With Outdoor Pool tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 35 kv. m), Deluxe Suite / 1 Bedroom 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 60 kv. m), Deluxe Suite / 2 
Bedroom Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 88 kv. m), Presidential 
Suite / 1 Bedroom Suite / 2 Bedroom Suite tipo numeriai (1 arba 2 
miegamieji, 1 arba 2 vonios kambariai, erdvus balkonas, maks. 
2 +1 asm. 94 kv. m / 4+1 asm., 122 kv m). Yra tarpusavyje sujungtų 
numerių. 
PAPLŪDIMYS: akmenuotas, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ www.annabelle.com.cy

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ paauglių klubas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vežimėlis*

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt42 43
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įskaičiuota4

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 baseinai
 ♦ vandens pramogų parkas

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ boulingas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Pafoso oro uosto, apie 2 km 
iki Pafoso miesto, antroje linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013–2014 metų žiemą.
Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas (restoranai 
ir barai) ir 75 įvairių aukštų papildomi pastatai, kuriuose yra 
329 numeriai: Superior Studio tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, svetainės ir miegamojo zona su virtuve, vonios 
kambarys, miegomojo zona, balkonas arba terasa, maks. 
3 asm., 35 kv. m), Superior One Bedroom Apartment tipo 
numeriai (svetainė su virtuvės zona, miegamasis, vonios 
kambarys, balkonas ir terasa, maks. 4 asm., 55 kv. m), 
Superior Two Bedroom Apartment tipo numeriai (svetainė 
su virtuvės zona, 2 miegamieji, vonios kambarys, balkonas 
arba terasa, maks. 6 asm., 75 kv. m), Family Suite tipo 
numeriai (vieno kambario atviro tipo numeris, miegamasis 
su svetainės zona, vonios kambarys su dušo kabina, 
balkonas, maks. 4 asm., 40 kv. m), One Bedroom Suite 
tipo numeriai (erdvus dviejų kambarių numeris, atskiras 
miegamasis, svetainė, vonios kambarys su dušo kabina, 
balkonas, maks. 4 asm., 52–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aliathonvillage.com

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45
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paNareti Coral bay Hotel

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ SpA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

viskas 
įskaičiuotaapts

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Pafoso oro uosto, apie 
5 min. pėsčiomis iki Coral Bay paplūdimio.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir du papildomi 2-jų 
ir 3-jų aukštų pastatai (su liftu), kuriuose yra 93 numeriai: 
Studio tipo numeriai (vieno kambario numeris, virtuvėlės 
zona, valgomojo zona, maks. 2 asm., 34 kv. m), One 
Bedroom tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, virtuvėlė, 
valgomojo zona, maks. 4 asm., 45 kv. m), Two Bedrooms 
tipo numeriai (2 miegamieji ir svetainė, virtuvėlė, valgomojo 
zona, maks. 6 asm., 70 kv. m). Viešbutyje yra rusiškai 
kalbantis personalas. Yra tarpusavyje sujungtų numerių bei 
numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.royalcoralbay.com

apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt44 45
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įskaičiuota4

viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ SpA centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ kirpykla
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ valiutos keitykla

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

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ karaoke 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 140 km iki Larnakos oro 
uosto, apie 25 km iki Pafoso oro uosto, apie 15 km 
Pafoso centro, vaizdingoje Coral Bay vietovėje, apie 
300 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutyje yra rusiškai kalbantis 
personalas. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų 
pastatas (su liftu), kuriame yra 149 numeriai, ir 
papildomas 4-ių aukštų pastatas (su liftu), kuriame 
yra 66 numeriai: Standard Mountain View Room tipo 
numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės lovos, 
papildomai – sofa, balkonas su vaizdu į kalnus, 
maks. 3 asm., 15 kv. m), Standard Side Sea View 
Room tipo numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės 
lovos, papildomai – sofa, balkonas su daliniu vaizdu 
į jūrą, maks. 3 asm., 15 kv. m), Standard Sea View 
Room tipo numeriai (dvivietė lova arba 2 vienvietės 
lovos, papildomai – sofa, balkonas su vaizdu į jūrą, 
maks. 3 asm., 15 kv. m). Viešbutyje yra tarpusavyje 
sujungtų numerių bei numerių, pritaikytų asmenims 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crownresortsgroup.com

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.46 47



avaNti Hotel

avaNti HoliDay village

pusryčiai, 
vakarienė4

pusryčiai, 
vakarienė4

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ boulingas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas* 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ vonios kambarys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

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

viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ boulingas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plazminis televizorius

pa
fo

sa
s

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki pafoso oro 
uosto, apie 250 m iki paplūdimio, apie 5 min. 
pėsčiomis iki senamiesčio, apie 15 min. pėsčiomis 
iki Pafoso miesto pakrantės. 
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Yra rusiškai kalbantis personalas. 
Svečiai gali naudotis AVANTi VillAGE komplekso 
infrastruktūra (apie 300 m iki viešbučio). 
Viešbutyje yra 243 numeriai: Standard Room 
Inland View / Pool View tipo numeriai (maks. 2+2 
arba 3 asm., 28 kv. m). Viešbutyje yra tarpusavyje 
sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.avantihotels.com

VIEŠBUČIO VIETA: Pafoso centre, apie 250 m 
iki paplūdimio, vos kelios minutės pėsčiomis 
iki uosto, apie 50 m iki parduotuvių, restoranų, 
kavinių, apie 5 min. automobiliu iki Pafoso 
senamiesčio.
VIEŠBUTIS: svečiai gali naudotis AVANTi HOTEl 
infrastruktūra (apie 300 m). Svečiams siūlomas 
pervežimas iki artimiausių golfo kursų ir atgal, 
teikiamos vestuvių organizavimo paslaugos. 
Bendras plotas – 94 000 kv. m. Viešbutyje yra 
224 patogūs numeriai: One Bedroom Apartment 
tipo numeriai (maks. 2+3 arba 4 asm., 30 kv. m). 
Viešbutyje yra tarpusavyje sujungtų numerių bei 
numerių, pritaikytų asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.avantihotels.com

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

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

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt46 47
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įskaičiuota3

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 165 km iki Larnakos oro 
uosto, apie 13 km iki Pafoso oro uosto, apie 3 km iki 
turistinės pakrantės zonos, Pafoso mieste.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais. Viešbutyje 
yra rusiškai kalbantis personalas. Viešbutyje yra 
73 numeriai: Standard Town View / Sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m). Yra tarpusavyje 
sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.agapinorhotel.com.cy
Ekonominė klasė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.48 49
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viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ belaidis internetas

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 
1 kartą per savaitę

 ♦ virtuvė
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių 
keitimas 1 kartą 
per savaitę

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

be
maitinimo

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

Club St george

viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 baseinai

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės 
restorane

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

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 3 kartus per 
savaitę

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

viskas 
įskaičiuotaapts

VIEŠBUČIO VIETA: apie 136 km iki larnakos oro uosto, apie 
18 km iki Pafoso oro uosto, apie 3 km iki Pafoso miesto, apie 9 km 
iki Coral Bay paplūdimio, Tremithousa rajone.  
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį sudaro trisdešimt 
devyni 2-jų aukštų (be lifto) ir 3-jų aukštų (su liftu) apartamentų 
korpusai, keturiolika 1-o aukšto ir penkiolika 2-jų aukštų vilų, taip 
pat 3-jų aukštų „Club House“ korpusas (su liftu), kuriuose yra 283 
numeriai: Studio tipo numeriai (vieno kambario numeris, virtuvėlė, 
vonios kambarys, balkonas, maks. 2 asm., 50 kv. m), One Bedroom 
tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, balkonas, virtuvėlė, vonios 
kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 65 kv. m), Two Bedrooms tipo 
numeriai (2 miegamieji ir svetainė, balkonas, virtuvėlė, 2 vonios 
kambariai su vonia, maks. 6 asm., 90 kv. m), Two Bedrooms Villa tipo 
numeriai (maks. 6 asm., 118 kv. m), Three Bedrooms Villa tipo 
numeriai (maks. 8 asm., 128 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, skėčiai, gultai, autobusas
 už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.clubstgeorge.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Pafoso oro uosto, apie 18 km apie iki Pafoso 
centro, Pejos gyvenvietėje, netoli iki Šv. Jeronimo cerkvės, apie 800 m iki smėlio 
paplūdimio, apie 1 km iki Akamo nacionalinio parko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, kasmet atnaujinamas. Viešbutyje yra Three 
Bedrooms Villa (sodo plotas – 3 500 kv. m, 3 miegamieji ir svetainė, atskirti durimis, 
baseinas 3 x 15 m arba 5 x 15 m, maks. 9 asm., balkonas arba terasa ir sodas, 
vienvietės ir dvivietės lovos, papildomai – vienvietės lovos (už papildomą mokestį), 
įrengta virtuvė, vonios kambarys su vonia arba dušo kabina kiekviename kambaryje), 
Four Bedrooms Villa (sodo plotas – 2 500 kv. m, 4 miegamieji ir svetainė, atskirti 
durimis, baseinas 5 x 15 m., maks. 12 asm., balkonas, terasa ir sodas, vienvietės 
ir dvivietės lovos, papildomai – vienvietės lovos (už papildomą mokestį), įrengta 
virtuvė, vonios kambarys su vonia arba dušo kabina kiekviename kambaryje), Five 
Bedrooms Villa (sodo plotas – 2 750 kv. m, 5 miegamieji ir svetainė, atskirti durimis, 
baseinas 5 x15 m, maks. 15 asm., balkonas, terasa ir sodas, vienvietės ir dvivietės 
lovos, papildomai – vienvietės lovos (už papildomą mokestį), įrengta virtuvė, vonios 
kambarys su vonia arba dušo kabina kiekviename kambaryje) tipų vilos.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / akmenuotas. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.cyprus-coralbayvillas.com

villa

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

Pačiuose Kipro pietuose įsikūręs limasolis – jaukus kurortas ir senų vyndarystės tradicijų miestas, 
kuriame aktyvų gyvenimą papildo tingus poilsis prie Viduržemio jūros, o antikos palikimas puikiai dera 

su šiuolaikinėmis pramogomis.

Limasolis
aKtyvuS poilSiS iStorijoS FoNe
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Viduržemio
 jūra

Limasolis

Pafosas

Larnaka

patirčių paieškos
Dieną limasolyje gausu veiklos tiems, kurie domisi kultūra. 
Būtinai aplankykite bent vieną iš daugybės čia veikiančių 
muziejų: Kipro viduramžių, liaudies meno, klasikinių 
automobilių, saldžiavaisių pupmedžių ir net vandens muziejų 
durys atviros kasdien! Vaikščiodami po istorinį limasolio 
centrą taip pat galite grožėtis bažnyčių architektūra, o 
sutemus – linksmai praleisti vakarą bare, naktiniame klube ar 
pasimėgauti vietos patiekalais pakrantės tavernoje.

pramogų centras po atviru 
dangumi
Jei norite sudalyvauti tradicinėje Kipro šventėje, atvykite 
į limasolį! Čia jų koncentracija didžiausia visoje saloje: 
įsiaudrinusių lankytojų laukia kasmetinis karnavalas, paragauti 
vietos gėrimų kviečia alaus ir vyno festivaliai, grožėtis 
spalvingais žiedais vilioja gėlių šventė, o žiniomis apie kultūrą 
dalinasi senovės graikų dramos festivalis bei literatūrinės 
Šekspyro naktys.

taip pat būtina aplankyti
• Kolossi tvirtovę, puikiai išsilaikiusią nuo XV amžiaus. 
Kadaise čia ilsėjosi valdovai, o aplink pilį žaliavo vynuogynai 
bei cukranendrės, iš kurių gaminamas garsusis Kipro vynas 
„Commandaria“.
• Ladies' Mile paplūdimį – vos 15 minučių nuo limasolio centro, 
ir Jūs jau čia. Baltutėlis smėlis ir skaidrus vanduo į paplūdimį 
vilioja romantikus, puikios bangos – burlenčių aistruolius, o 
palengva gilėjanti pakrantė – šeimas su vaikais.
• Limasolio zoologijos sodą – vienintelį gyvūnų sodą visoje 
Kipro saloje, kurio teritorijoje galima pamatyti liūtų, tigrų, lokių, 
panterų, zebrų, beždžionių, stručių, povų, grifų, sakalų ir papūgų.

Miesto panorama
limasolio senamiesčio gatvės veda į senąjį žvejų uostą ir 
moderniai įrengtą prieplauką, kurioje buriuojasi jachtos. Čia pat 
pasivaikščioti kviečia pakrantės promenada – kelių kilometrų 
ilgio palmių apsupta alėja, kurioje tarp mielų fontanėlių ir 
dailių skulptūrų veikia restoranai, lauko kavinės ir suvenyrų 
parduotuvės. 
O tolstant nuo jūros ir keliaujant priešinga kryptimi, horizonte 
ima kilti limasolio apylinkėse susispietę kaimeliai – nedidukai ir 
tebepuoselėjantys senąsias vyno gamybos tradicijas.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

          Limasolio istorija 
siekia II a. pr. Kr., tad 
norintiems pasižvalgyti po 
istorinius paminklus čia 
labai tinkama vieta. O jei 
Limasolyje jų pasirodys per 
mažai, keliaukite į netoliese 
esantį archeologinį miestą 
Kurioną.
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Curium palaCe

blue CraNe aptS

pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė4

pusryčiai,
vakarienė3

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 58 km iki larnakos oro uosto, apie 
50 km nuo Pafoso oro uosto, limasolio miestelio centre, 
trečioje viešbučių linijoje, apie 400 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1948 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2002 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 60 numerių: 55 Standard 
Room tipo numeriai (standartinis numeris su miegamojo ir 
svetainės zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 
20 kv. m), 3 Executive Suite tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, miegamojo ir svetainės zona, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 4 asm., 40 kv. m), 2 Junior Suite tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, miegamojo ir svetainės 
zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 34 kv. m). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių. 
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.curiumpalacehotel.com.cy

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Larnakos 
ir Pafoso oro uostų, apie 8 km iki limasolio 
miestelio centro, apie 150 m iki jūros, antroje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutyje 
yra rusiškai kalbantis personalas. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
49 apartamentų tipo numeriai: Studio tipo 
numeriai (svetainė su virtuve ir miegamojo 
zona, maks. 3 asm., 31 kv. m), One Bedroom tipo 
numeriai (svetainė su virtuve, miegamasis, maks. 
4 asm., 43 kv. m). Yra tarpusavyje sujungtų 
numerių.
PAPLŪDIMYS: miesto, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluecranehotel.com

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

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.52 53



Caravel

parK beaCH Hotel

viskas 
įskaičiuota3

viskas 
įskaičiuota3

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas

 pramogos ir sportas:
 ♦ teminiai vakarėliai 

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas 6 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinas

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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VIEŠBUČIO VIETA: ramiame parko kampelyje, 
turistinėje zonoje, apie 12 km iki miesto centro, apie 
100 m iki jūros, apie 55 km iki larnakos oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1981 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metų žiemą, visi numeriai 
su atnaujintais baldais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 100 numerių: 86 Twin 
Side Sea View tipo numeriai (vieno kambario numeris, 
vonios kambarys, balkonas, maks. 3 asm., 28 kv. m), 
10 Family Room tipo numerių (su vaizdu į jūrą, dviejų 
kambarių numeris: svetainė ir miegamasis, vonios 
kambarys, balkonas, maks. 4 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, kėčiai, gultai, už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.caravel-hotel.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Larnakos oro 
uosto, apie 3 km iki miesto centro, vaizdingoje 
aplinkoje, pušyne su eukaliptų alėjomis, pirmoje 
viešbučių linijoje, viename geriausių limasolio 
paplūdimių, kelios minutės pėsčiomis iki 
parduotuvių, restoranų, barų.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir keturi papildomi korpusai, kuriuose yra 
111 numerių: Standard Room tipo numeriai (vieno 
kambario numeris, vonios kambarys, balkonas arba 
terasa, maks. 4 asm., 20 kv. m). Yra tarpusavyje 
sujungtų numerių su bendromis durimis bei 
numerių, pritaikytų asmenims su judėjimo negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.parkbeach.cy.net 
Ekonominė klasė

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

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kipro šiaurės vakaruose vaizdingos įlankos 
kaimynyste mėgaujasi nedidelis latchio 

kurortas. Tai žavus ir mielas žvejų kaimelis, 
besiglaudžiantis tarp Akamo iškyšulio ir 

Trodo kalnų bei jaukiai įsitaisęs atokiau nuo 
triukšmingų turistinių centrų. 

Latchis
NeDrumSčiama ramybė

Kurortas

laikas atsipalaiduoti
Šis tykus kurortas vilioja niekieno nedrumsčiama ramybe. 
Ja mėgautis galite įsitaisę saulės atokaitoje arba iš lėto 
žygiuodami plačiais smėlio ir žvyro paplūdimiais, kurie tęsiasi 
net kelis kilometrus.

vaizdingos apylinkės
• Du kilometrai į rytus nuo latchio įsikūręs Polio miestas. Čia 
verta užsukti į stručių fermą ir Agios Andronikos bažnyčią, 
kurią puošia nepakartojamo grožio freskos. 
• Netoliese vingiuoja legendinis „Afroditės takas“, kuriuo 
vaikštinėdama kadaise deivė sutiko savo mylimąjį Adonį.
• Akamo nacionalinis parkas – unikalus žmogaus nepaliestos 
gamtos draustinis – užburs nuo pirmos pažintiems minutės: 
rodos, niekur kitur pasaulyje nėra tokio tyro oro, akinamai 
ryškios saulės ir krištolinio kalnų upelių vandens.

Įdomu
akamo draustinyje auga medžiai iš europos, azijos 
ir afrikos, gyvena 168 paukščių rūšys, o pakrantėje 
kiaušinius deda jūros vėžliai. Spalvingas vaizdelis, 
kurio sužavėtas Homeras šią vietą pavadino 
„kvepiančia gėlių sala“. 

 Latchis – puiki vieta 
ramiam poilsiui. Žmonių čia 
nedaug, tad tyla ir ramybė 
garantuota.
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pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5DeluxeANASSA

viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ jachtų nuoma

vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ ankstyva vakarienė
 ♦ paauglių klubas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vežimėlis*

 pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ SpA centras 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.

numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas 2 
kartus per dieną

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius

VIEŠBUČIO VIETA: apie 186 km iki larnakos oro uosto, 63 km iki Pafoso 
oro uosto, apie 52 km iki Pafoso miesto, apie 2 km iki latchio kurorto 
centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2014 
metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas, penkiolika 2-jų 
aukštų vasarnamių, įskaitant 4 vilas. Viešbutyje yra 166 numeriai, iš jų 
100 numerių yra pagrindiniame pastate, šešiasdešimt šeši 2-jų aukštų 
vasarnamiai, įskaitant Duplex tipo vilas: Garden View tipo numeriai (41 kv. m), 
Studio Suite tipo numeriai (47 kv. m), Garden Studio Suite tipo numeriai 
(49 kv. m), Garden Studio Suite With Pool tipo numeriai (49 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai (53 kv. m), Junior Suite With Pool tipo numeriai (53 kv. m), 
One Bed Suite tipo numeriai (90 kv. m), Family Studio tipo numeriai 
(maks. 3+1 arba 2+2 asm., 53 kv. m), One Bedroom Suite With Pool tipo 
numeriai (90 kv. m), Two Bedroom Suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 
137 kv. m), Two Bedroom Family Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 123 kv. m), 
Two Bedroom Suite With Pool tipo numeriai (maks. 6 asm., 137 kv. m,), Anax 
Suite Two Bedroom (maks. 6 asm., 161 kv. m), Adonis / Aphrodite Suite tipo 
numeriai (122 kv. m), Alexandros, Alcyone, Aether, Andromeda Residences tipo 
numeriai (161–225 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: stambaus žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.thanoshotels.com

5  Deluxe Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt54 55



Svarbi informacija keliaujantiems
Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti, būtina įsitikinti, kad turite visus 
reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį 
kelionės metu, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Kiprą su savimi privaloma turėti galiojantį 

pasą arba asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra 
tinkami dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į Kiprą, galiojimo laikas 
nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens 
tapatybės kortelė privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies 
migracijos tarnybas. Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi lietuvos 
Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Kiprą neleidžiama. 
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 / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, taip pat 
juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus 
pasą / asmens tapatybės kortelę ar 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 grįžti į kilmės šalį, todėl 
su juo vykti į kitas valstybes negalima. išlaidas, susijusias su asmens grįžimo 
pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai 
praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

vizos
lietuvos piliečiams, vykstantiems į Kiprą, vizos nereikalingos. Vykstant į Kiprą, 
galioja bevizio įvažiavimo režimas, tačiau yra pasienio kontrolė. Todėl atkreipiame 
dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą 
ar asmens tapatybės kortelę, nes šalies teisėsaugos institucijų pareigūnai, 
vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę patikrinti asmens tapatybę. 
Daugiau informacijos galima rasti lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Ne lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikiamos informacijos būtina kreiptis į 
atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu lietuvoje 
gyvenantys asmenys kitos šalies vizos lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į 
artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad 
neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos 
tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. 
Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi lietuvos Respublikoje ir 
išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Kiprą neleidžiama. Naujausią 
informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant 
į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies 
diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.lt, www.migracija.lt.
dėmeSio! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su lietuvos 
Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš lietuvos, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza. išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
attention! Tourists, who are the citizens of foreign countries, which do not 
have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination of visas 
for travel to the Republic of lithuania, when purchasing a trip with departure 
from lithuania / return to lithuania, must have a multiple entry visa (Schengen or 
National visa), valid not less than the duration of the trip (detailed information you 
can find www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим безвизового соглашения 
с Литовской Республикой, которые приобрели туристическую поездку, вылета / 
возврата из / в Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную 
или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее продолжительности поездки/
путёвки (подробную информацию можно получить www.migracija.lt).

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

vaiko palyda
vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small planet airlines“ 
skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 16 
metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų (imtinai) 
turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali 
keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 
14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų 
sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų 
(amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių  
nelydimų vaikų palydos paslauga,  tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti 

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

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

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

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

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

sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• banglentė,
• jėgos aitvaras,
• vandens slidės,
• nardymo įranga,
• dviratis,
• golfo reikmenys,
• meškerė.
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš anksto 
informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu avia@teztour.lt apie norimų 
vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti 
supakuota specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, 
jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir 
tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį.   
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.

naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:

• gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių 
bendra masė su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės 
matmenys turi būti ne didesni kaip 48 x 32 x 29 cm;
• gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu 
draudžiama gyvūną išimti iš narvo;
• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami 
gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai 
patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į šalį 
leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys bei be kurių 
gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas neturėtų 
galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus skysčiams padėklas 
gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų 
galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, 
kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės 
(į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, 
susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių;
• Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti bagažo 
(naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną; 
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. išsinuomoti 
narvą oro uoste galimybės nėra; 
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. Mokestis 
mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba lėktuvo bilietas; 
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų. 
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikdami gyvūno 
aprašymą bei nurodydami keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso 
numerius, išvykimo / grįžimo datas ir užsakymo numerį. informacija organizatoriui 
turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 48 val. iki skrydžio.
gyvūno gabenimas galimas tik gavus uaB „tez tour“ raštišką atsakymą – 
patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB 
„Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.
dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų gabenimo 
taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) į Lietuvą ir eS
lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti dramblio kaulą, bet kokius gaminius 
iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės Rytų medicinos 
(kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių 
rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių 
kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių 
(tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar 
kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius 
gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant 
CiTES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje 
prekybos vietoje). leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami 
juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš 
kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau 
kaip 3 vienetai vienam asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CiTES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, 
iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. lietuvoje CiTES leidimus išduoda 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti 
interneto svetainėse www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

oro transporto vežėjo atsakomybė 
Jei Jūsų registruojamasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro 
uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie 
bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas – pranešimo apie sugadintą 
bagažą egzempliorių. Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 
1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir 
papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo 
keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. pareiškimas 
turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba 
buvo atsiimti sugadinti daiktai. Prie pareiškimo turi būti pridėtas iš oro uosto 
prarasto bagažo skyriaus gautas dokumentas. Vežėjas turi teisę atsisakyti 
nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar sugadinto bagažo, jei pareiškimas pateiktas 
vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo ir / ar nepateiktas bagažo 
dingimą / sugadinimą patvirtinantis dokumentas, gautas iš oro uosto bagažo 
skyriaus. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su 
juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą 
tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti 
atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar 
praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.
DėMESiO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka 
per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią 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 
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Svarbi informacija keliaujantiems
pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir 
laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, 
jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta 
administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą 
padaręs keleivis.

dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo 
Bendrąsias keleivių ir vežimo sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

teZ tour atstovai 
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas, visada galite susisiekti su 
TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, 
nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje www.teztour.lt.
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro uostas–
viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai 
(išskyrus tam tikrus atvejus – žiūrėti www.tez-tour.com (skyrelis – „Kipras“, 
„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 – 
www.tez-tour.com (skyrelis – „Kipras“, „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, kurioje įsigyjate 
kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, 
nuotraukų, viešbučio interneto svetsinės 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 interneto svetainėje prierašu „ekonominės 
klasės viešbutis“ pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas kelionių 
organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose 
galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, 
žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto 
pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančiojo personalo darbas nei įprastai atitinkamą 
kategoriją turinčiuose viešbučiuose.
„tez express“ – tai ekonominės klasės apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik atitinkamą žvaigždučių kategoriją turintis viešbutis 
šalyje, į kurią vykstate. Dėl šios priežasties „Tez Express“ kelialapiai paprastai yra 
pigesni. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje 
aprašytų viešbučių.

informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali keistis, 
tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su naujesne ir aktualesne 
informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus 
prašome susipažinti interneto svetainėje www.teztour.lt.
 
Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra 
laisvuose užsakyto tipo numeriuose. 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 dalinasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir 
jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite viešbučių 
aprašymuose www.teztour.lt.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų būtina 
laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų 
draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, 
kelionės organizatorius už tai neatsako. 
Kelionės 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. Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas 
ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.teztour.lt. išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo 
sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir 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 vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti 
vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti susimokėti vietoje, 
t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių 
savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus. 

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 val. 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. Vėliausiai 
dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite 
viešbučio informaciniame segtuve, arba informacinėje lentoje. Neradę  pranešimo 
apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame 
dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos transporto priemonė ne visada gali 
privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu 
atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / 
nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.
informaciją apie turistams, vykstantiems į paskirties vietą reguliariaisiais 
skrydžiais ir užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / arba 
viešbutis–oro uostas, suteikiamas pervežimo paslaugas ir jų ypatumus skaitykite 
svetainėje www.tez-tour.com (skyrelis – „Kipras“, „Pervežimai“).
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. Tuo atveju 
kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas–viešbutis, 
viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas autobusu arba kita 
transporto priemone pagal nustatytą maršrutą; i – individualus pervežimas mini 
autobusu, autobusu ar lengvuoju automobiliu tiesiai į viešbutį; ViP – pervežimas 
pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
ro (Room Only) – be maitinimo.
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu 
visi gėrimai – už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti 
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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 sistemos „viskas įskaičiuota“ 
poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio 
gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.  
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis Ai (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
Ai (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją.
Pagal sistemas Ai, UAi ir Ai lUXE visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar 
pan., reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba 
vadinamojo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba 
porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) patiekimo būdas, kai svečiai patys 
įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas prie 
sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. 
Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau 
reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje 
(dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas 
kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai 
viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš 
anksto (bent prieš 1 dieną). laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato 
viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a 
la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė 
viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. Jeigu 
iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių 
ar vėlyvos vakarienės paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) 
prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei 
valgiaraštis nustatomas viešbučio administracijos nuožiūra.

šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už 
šias vakarienes įprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio 
administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra 
įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali 
būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip pat yra 
pateikiama pastabose.

maitinimas lėktuve
Skrydžių į Kiprą 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 turtui apsaugoti nuo vagysčių – kelionės metu būti budriems ir 
atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, rekomenduojame naudotis viešbučio 
numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, 
dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei 
viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje 
paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. Viešbutyje 
nesant seifų, rekomenduojame vertingų daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti 
kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti autobuse savo 

daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, nei 
kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros 
paliktus daiktus. Ekskursijų metu prašome vertingus daiktus, 
dokumentus bei pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos 
saugoti, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti daiktų be 
priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti 
kelionių organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu 
telefono numeriu (jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto praradimo) 
bei kreiptis į policiją.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos 
nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

elektros srovė
Vykstant į Kiprą, reikėtų turėti specialų adapterį, kadangi elektros kištukai šioje 
šalyje skiriasi.

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 (Kipre – 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.

pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima 
operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės 
organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. 
Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo 
sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti 
registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu 
info@teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta 
pretenziją teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi 
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būti pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti 
prisegti turimi priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus 
registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos 
aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius 
privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų 
nuo pretenzijų gavimo dienos. UAB „Tez Tour“ neprisiima 

atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo 
galima išvengti.
DėMESiO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, 
bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis vežėjas yra 
aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir pateikti pagal 
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: elektronine tvarka 
per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią www.smallplanet.aero (skyrelis – 
„Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, turistas turi teisę kreiptis 
į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, lT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų ministerijos 
interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams 
skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio 
valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį. 

ekskursijos 
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 
trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR CYPRUS.
dėmesio! Norintiems aplankyti šiaurinę Kipro dalį privalu su savimi turėti 
galiojantį pasą. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Kipro Respublikos 
ambasadą lenkijoje. 
UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja 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.
dBL+eXB+CHd (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis numeris su 
viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai 
gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui 
skirta priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip 
pat viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. 
Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBl 
numeryje.
trpL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
trpL+2CHd (Triple Room And 2 Children) – numeris trims, įprastai su trimis 
atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali būti 
ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. 
Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
SgL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris 
su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas 
vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBl numeryje.
SgL+CHd (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas 
dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik numeris 
gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
dBL+CHd (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo 
nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba 
dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo 
numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas 
gali miegoti su suaugusiaisiais. išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės 
numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-
lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
dBL+2CHd (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai 
dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, 
kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su 
suaugusiaisiais.
4paX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio 
kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis 
bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, bet dvi iš jų gali būti sulankstomos 
lovelės, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Papildomai pastatomos lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas 
parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra.

numerių kategorijos
r.o.H. (Run of the House) arba Promo – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. 
Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Economy Room – tai gali būti bet kurio tipo ekonominei klasei priskirtas numeris 
užsakytame viešbutyje. Paprastai tai pats kukliausias ir paprasčiausias iš viešbutyje 
esamų numerių. Numeris priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra tik 
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atvykus į viešbutį.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai 
bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso 
nuo viešbučio lygio. 
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), 
kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų 
aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis 
ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 
procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos 
lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvia užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 
žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau 
nei standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors 
kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, 
dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali 
būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose 
atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos 
apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – du 
arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba 
balkonas. Šis numeris kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. Dažniausiai 
šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, du vonios 
kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi 
tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia dažniausiai būna 
numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai 
tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti 
individualus baseinas, kartais vienu dalinasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių 
viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis 
personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į ViP 
paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią 
vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius 
(priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų 
miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios kambarys. 
Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. interjeras, techninės 
charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, 
sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti 
indų ir stalo įrankių.

vaizdas pro langą  
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis (dalinis), 
kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu 
pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka. 
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje 
žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija 
taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis 
tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau 
nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais 
viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, 
o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į 
jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. itin retai išskiriamas kaip  atskira rūšis.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu 
vaizdu į jūrą.

naudinga inFormaCija

susitikimas su teZ tour gidu
Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis gidas. TEZ 
TOUR gidas Jums suteiks visą reikiamą informaciją apie šalį, joje vykdomas 
ekskursijas bei išvykas. Gido kontaktai (vardas, mobilusis telefonas ir nuotrauka) 
bei laikas, kai jis yra viešbutyje, nurodytas TEZ TOUR informaciniame stende. Visais 
iškilusiais klausimais prašome kreiptis į TEZ TOUR gidą arba viešbučio registratūrą.

atvykus į viešbutį
Registratūroje Jums teks užpildyti registracijos kortelę. Kartu su užpildyta 
kortele registratūros darbuotojui teks pateikti kelionės dokumentą (voucher) ir 
asmens dokumentą, kurį nukopijavęs jis grąžins Jums. Apgyvendinimas viešbučių 
kambariuose vyksta po 14–15 valandos. Saugokite gautą kambario raktą ir 
rankšluosčių išdavimo kortelę. Įsikūrę kambaryje, susipažinkite su viešbučio 
informacija, atkreipkite dėmesį, kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.

prieš išvykstant namo
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už papildomas 
paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų vakarą pasitikslinkite 
išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką (ieškokite informaciniame TEZ TOUR stende 
arba klauskite gido). 

jei pametėte pasą, lėktuvo bilietą ar bagažą, nedelsdami apie tai informuokite 

tez tour atstovą. jis patars, kaip išspręsti iškilusią 
problemą.

vaistinėlė
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. 
Joje turėtų būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai 
sunegalavus. Vaistinėlėje rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio 
negalavimus gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės 
nuo vabzdžių įkandimų, pleistrų, akių lašų, dezinfekuojančių priemonių. O 
svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės ir kremo po saulės vonių. 
Pirmomis atostogų dienomis primygtinai rekomenduojame naudoti apsauginius 
kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis priemonėmis ištepkite vaikus. 

medicininė pagalba
Įvykus draudiminiam įvykiui, būtinai susisiekite su savo draudimo kompanija 
draudimo polise nurodytu telefonu. Tik informavus draudimo kompaniją, Jums bus 
suteikta nemokama medicininė pagalba (arba mokama pagalba, kurios išlaidas 
vėliau kompensuos draudimo kompanija). Prašome atidžiai susipažinti su draudimo 
polisu bei atkreipti dėmesį į nedraudiminius įvykius, kurių draudimo polisas 
nepadengia. Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti 
Europos sveikatos draudimo kortelę.

pinigai
Kipro piniginis vienetas – euras. litus į eurus geriausia išsikeisti dar lietuvoje. 
Bankai Kipre dirba darbo dienomis nuo 8:30 iki 13:00. 

parduotuvės
Turistinėse zonose įsikūrusios parduotuvės įprastai dirba iki vėlumos. Mažose 
parduotuvėse ir turgavietėse nėra įprasta derėtis dėl kainos.

religija
Ortodoksų bažnyčiai priklauso 78 % gyventojų, 18 % – musulmonai.  

Suvenyrai ir lauktuvės iš Kipro
Patys populiariausi pirkiniai Kipre – rankų darbo sidabro papuošalai, nėriniai, 
ikonos, saldumynai (vaisiai meduje, „šušuko“ (riešutai vynuogių sultyse), lukumas), 
alyvuogių aliejus, alyvuogės, vynas, Halloumi sūris.

telefonas
Telefono ryšys Kipre geras ir palyginti nebrangus. Galima įsigyti kortelę mobiliajam 
telefonui. Kipre yra du mobiliojo ryšio operatoriai: „Suta“ ir „MTN“.

muitinė
Draudžiama į šalį įvežti vaisius, gyvas gėles ir paukščius, galima vežtis ne daugiau 
kaip 1 kg mėsos, žuvies, kiaušinių, medaus. Draudžiama išvežti archeologinius 
radinius (tarp jų – ir akmenis), radinius, esančius pakrantėje ar jūros dugne, 
antikvarinius daiktus, meno dirbinius, gyvūnus ir paukščius.

transportas
Kipre yra trys būdai vykti autobusu:
• miesto autobusai, skirti susisiekimui tarp miesto rajonų, važinėja nuo 6:00 iki 
19:00, 20–30 minučių intervalu. Bilieto į vieną pusę kaina – 1 euras; 
• tarpmiestiniai autobusai važiuoja keletą kartų per dieną;
• kaimo vietovių autobusai, skirti susisiekimui su miestais.
Galima naudotis ir taksi paslaugomis. 

Arbatpinigiai
Įprastai Kipro restoranuose ir viešbučiuose 10 % dydžio arbatpinigiai jau yra įtraukti 
į pateikiamą sąskaitą.

Automobilio nuoma
dėmesio! Kipre eismas vyksta kaire puse. Automobilio nuoma galima tik 
asmenims nuo 23 metų amžiaus ir turintiems ne mažiau 5 metų vairavimo 
patirtį. Nepamirškite su savimi turėti vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą ir automobilio nuomos faktą patvirtinančius dokumentus, 
nes galimi policijos patikrinimai.

naudingi KontaKtai 

TEZ TOUR atstovo kontaktai (vardas, mobilusis telefonas ir nuotrauka) bei laikas, 
kai jis yra viešbutyje, nurodytas TEZ TOUR informaciniame stende. Visais iškilusiais 
klausimais prašome kreiptis į TEZ TOUR atstovą arba viešbučio registratūrą.

Lietuvos respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos
lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje, Kipro Respublikai ir 
Albanijos Respublikai Atėnuose:
Tel. +30 210 72 94 356, +30 210 72 94 357
Darbo laikas: nuo 9:00 iki 17:00 (darbo dienomis)

Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų atsitikimų 
ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministeriją telefonu +370 706 52444. 
 
vietinės tarnybos:

Policija, greitoji pagalba, gaisrinė – 199 arba 122
Policija (budintis tarnautojas) – 1499
Greitoji pagalba, ligoninės – 1400

Linkime jums malonaus poilsio!

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt60 61



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 
kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi 
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grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 
Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai nutraukus  sutartį kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą 
turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. SutartieS SĄLygų paKeitimaS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti keisti 
sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai turistas 
atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.

4. SutartieS šaLių paSiKeitimaS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama 
užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei 
dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs 
kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į 
kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 Eur asmeniui, jeigu 
šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios  mažiau kaip 
7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties 
šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, 
sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. atSaKomyBė už netinKamĄ SutartieS vyKdymĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo 
atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į 
visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir 
paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis 
protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos 
teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio 
neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, 
išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų 
galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 
1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 
Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje, nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę, EC 
899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir daugeliu atvejų apriboja 
vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.

6. BendroSioS SĄLygoS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, 
Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam 
atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. 
Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius 
privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus 
susitarti – lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, lT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. 
Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius 2.1.1 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į lietuvą, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašydamas 
šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie 
apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų 
keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, taip pat informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti su vaiku ar 
atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys bei 
kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra išvykstama). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei 
informavo kitus turistus  naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2016-12-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.
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