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Apie TEZ TOUR

Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KAlbA SKAičiAi 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KomFortAS, Kur beKeliAutum 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite 

į įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 
pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

AtoStogų įSPūdžiAi 
IšLIEkA ILgAm 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su delfinais 

Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės bučiuojamuose 
Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į flamenko sūkurį 

Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 
Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande ir 
aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti prie 

istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį Egiptą 
ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių kelionių 

sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir atradimų 
miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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Nuo durų iKi durų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės 

Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

KViečiAme į SArdiNiją! 
Puikus atostogų planas – Viduržemio jūros 

gražuolė Sardinija. Saulės ir milžinų sala, kuri užburia 
mistinių statinių peizažais, vaišina dar neragautais 

patiekalais ir kviečia paganyti akis į rožinių flamingų būrius. 
Pasiruošę?

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt2 3



7 Sardinijos stebuklai
Žavingi kraštovaizdžiai, gamtos architektūra ir mistiniai statiniai, neprilygstami balto smėlio 
paplūdimiai ir tūkstantmečius skaičiuojantis kulinarinis paveldas – Sardinija iš tiesų turi kuo 
didžiuotis. O Jums belieka suskaičiuoti iki septynių ir leistis į tikrų stebuklų paieškas.

Sardinijos
 TOP 7

AKMENINIAI 
„AVILIAI“

Visoje Sardinijoje priskaičiuojama per 8 000 nuragų (nuraghi) – į 
avilius panašių akmens statinių, kurių istorija siekia bronzos 
amžių. Tiksli jų paskirtis iki šiol nežinoma, tačiau spėjama, kad 
nuragai buvo naudojami kaip šventyklos ar karinės tvirtovės. 
O įspūdingiausio Sardinijos nurago aukštis siekia net 19 metrų!

NEPTŪNO 
GROTA

Lankantis Algero mieste, būtina aplankyti Neptūno 
grotą – įmantrius stalaktitų ir stalagmitų rūmus, kurie po 
vandeniu ir virš jo driekiasi apie 4 kilometrus. Norint čia 
patekti, teks įveikti siaurą uolos pakraštyje iškaltą takelį. 
Kelionė „ožkos laiptais“ gal ir pareikalaus ištvermės, 
tačiau Jums bus dosniai atlyginta – pasivaikščiojimo po 
jūrų valdovo valdas dar ilgai neužmiršite.

COSTA 
SMERALDA

Ši smaragdinė pakrantė Sardinijos šiaurėje buvo 
įkurta šeštajame dešimtmetyje ir netrukus tapo 
svarbiausiu Sardinijos turizmo centru, kuris iki šiol 
vilioja neprilygstamais balto smėlio paplūdimiais, 
skalaujamais skaidrių jūros bangų. O štai horizonte 
boluoja įstabaus grožio Madalenos salynas – 7 
didesnių ir daugybės mažų salelių archipelagas. 
Galbūt kaip tik dėl jo Sardinija nusipelnė būti 
vadinama „Europos Karibais“.

4 5



7 Sardinijos stebuklai

Salos pietuose įsikūręs Kaljaris mena turtingą istorinę praeitį. 
Nuo pat VII a. pr. Kr. miestas saugo kelių civilizacijų paslaptis 
ir likimus, kuriuos atrasite vaikštinėdami po kalvotą Kaljario 
senamiestį ar stebėdami miestą iš viršaus – Kaljario kalvose 
apstu apžvalgos aikštelių su suoliukais, nuo kurių atsiveria 
pasakiški vaizdai.

5 KALJARIS

5

6 GURMANIŠKI 
ATRADIMAI

Atraskite Sardiniją ragaudami! Keliaujant po salą iš tiesų verta 
paragauti fregola vadinamų makaroniukų, pagamintų iš manų 
kruopų ir vandens. Čia taip pat populiarūs žemyninės Italijos 
spagečiai su jūros moliuskais ir geldelėmis, o jūros gėrybių 
mėgėjams patiks pomidorų padaže troškintas aštuonkojis. 
Tačiau svarbiausią ir labiausiai mėgstamą salos skonį 
atskleidžia vietinis sūris – jo paragauti kviečiančių iškabų 
apstu kiekviename Sardinijos kampelyje.

7 GYVYBĖS SALA

Gamtos mylėtojus užburs ne tik Sardinijos 
kraštovaizdis, bet ir ypatinga salos gyvūnija: čia galima 
išvysti laisvėje gyvenančių arklių ir elnių, prie salos 
iškyšulių būriuojasi žaismingai nusiteikę delfinai, o 
spalvingą kraštovaizdį papildo neregėto grožio gyvybė: 
nuo pakrantėse plūduriuojančių rožinių flamingų iki 
netikėtai baltų ponių albinosų.

Rytinė salos dalis pasitinka stoiška ramybe, raižyta kranto 
linija ir stačiais, į jūrą besileidžiančiais skardžiais. Būtent čia 
stūksantis Gennargentu kalnų masyvas saugo aukščiausią 
Sardinijos viršukalnę – Punta La Marmora (1834 m).

4 NACIONALINIS 
PARKAS
GENNARGENTU
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Apie šalį

Sardinija
SAULĖS IR MILŽINŲ SALA 

Sostinė: Kaljaris.
Bendras plotas: 24 090 km².
Gyventojų skaičius: apie 1,6 mln.
Valiuta: euras (EUR).
Laiko juosta: GMT +1 (+2 vasarą).
Oficiali kalba: italų, vietinė Sardinijos.
Kada geriausia keliauti? Gegužės–
spalio mėnesiais.

Apie Sardiniją 
faktais

Iš milžinų 
istorijos…
Sardinija – vienas mažiausiai ir rečiausiai apgyvendintų Italijos regionų. 
Ir nors gimstamumas šioje saloje itin mažas, ji didžiuojasi pavydėtinu 
gyventojų ilgaamžiškumu – 100 tūkstančių gyventojų čia tenka net 22 
šimtamečiai! Kaip tik todėl labai gali būti, kad poilsiaujant Sardinijoje Jūsų 
ausis pasieks intriguojanti legenda, kurią iki šių dienų pasakoja ilgaamžiai 
salos gyventojai. Anot legendos, Sardinijoje gyveno milžinai, į žemę 
nusileidę iš žvaigždžių. Dar ir šiandien klaidžiodami po salą galite aptikti 
mistinių milžinų kapaviečių – Tomba di Giganti. O štai geologijos pasaulyje 
sklando teorijų, kurios tvirtina Sardiniją esant paslaptingai dingusios 
Atlantidos pakraščiu. 

įdomu
Sardinijoje oficiali kalba yra italų, tačiau 
salos gyventojai taip pat kalba sardų kalba, 
priklausančia romanų kalbų grupei.
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SARDINIJA

VIDURŽEMIO 
JŪRA

ARBOREA

CHIA

FORTE VILLAGE

PULA

KALJARIS

SANTA MARGHERITA DI PULA

MARACALAGONIS

VILLASIMIUS

COSTA REI

ITALIJA

SARDINIJA

Roma
VIDURŽEMIO 

JŪRA

Sardinijos brangenybės

Vakarinėje Italijos pašonėje besiglaudžianti 
Sardinija – įspūdingų pakrančių ir 
nuostabios gamtos kampelis. Čia apstu 
krioklių, tvenkinių ir miškingų kalnų. O ką 
bekalbėti apie galybę mažų salelių, tarsi 
prabangus vėrinys išsidėsčiusių palei 
krantą! Tačiau, be smaragdinės jūros ir 
baltojo aukso spalvos paplūdimių, salą 
taip pat garsina nuo VI a. pr. Kr. išlikusios 
aukso kasyklos. Daug senųjų kasyklų buvo 
renovuota ir paversta viešbučiais, o vieni 
svarbiausių Sardinijos kasybos regionų – 
Ingurtosu ir Montevecchio kaimeliai – net 
įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Visada palanki orų 
prognozė

Saulės, saulės ir dar kartą saulės! 
Pasirinkus atostogas Sardinijoje, ilgai 
prašyti tikrai nereikės – šios salos 
gyventojai džiaugiasi net 300 saulėtų 
dienų per metus. Puikūs subtropiniai 
orai lepina ir žiemą – net sausio 
viduryje temperatūra čia retai kada 
nukrenta žemiau 14 laipsnių šilumos, 
o dėl kasdien šviečiančios saulės 
ilgais pasivaikščiojimais ir smagiomis 
maudynėmis jūroje galima mėgautis iki 
vėlyvo rudens.
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Sardinijos virtuvė vietiniams gyventojams – tikras menas ir gyvenimo aistra, perduodama iš kartos 
į kartą. Patiekalų skonis čia balansuoja tarp Italijos, Ispanijos ir Tuniso kultūrų, o maisto racionas 

skiriasi priklausomai nuo regionų. Tačiau viena taisyklė bendra visiems patiekalams – saloje vyrauja 
paprastas, natūralus ir šviežias maistas.

Paragaukite 
Sardinijos!

Sardinijos 
virtuvė
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įdomu
Sardinijos virtuvei nesvetima ir egzotika: patys drąsiausi 
čia gali paragauti casu marzu – unikalaus saloje gaminamo 
sūrio su gyvų lervų įdaru. Sakoma, kad jis veikia kaip itin 
stiprus afrodiziakas.

Gardžios tradicijos

Keliaudami po salą, nenustebkite sulaukę kvietimo paragauti 
vietinio sūrio. Tikras sardų pasididžiavimas – kietieji pecorino ir 
fiore, gaminami iš avių pieno. Šie tvirtos konsistencijos ir išskirtinio 
aromato sūriai – dažnas makaronų palydovas, tačiau tikrai verta 
pajusti jų skonį be jokių priedų.

Saldumynų rojuje

Jei negalite atsispirti saldžioms pagundoms, būtinai užsukite 
pasmaližiauti į vietos kavinukes. Čia gaminamų saldumynų 
pagrindą sudaro medus, migdolai ir apelsinai, dažnai desertai 
gardinami šafranu ar likeriu. Lankantis šioje saloje, verta paragauti 
sas seadas – saldžių bandelių su pecorino sūriu ir medumi, vietinės 
nugos torrone, deserto iš apelsino žievelės ir rinktinių migdolų 
aranzad ir, žinoma, naminių Sardinijoje gaminamų ledų.

o Po Pietų...

... taurė skaisčiai geltono ir maloniai saldaus 
citrinų likerio Limoncello ar raudonai violetinio 
Mirto di Sardegna – unikalaus medumi 
paskaninto likerio iš laukinių mirtų.

Taip pat būtina paragauti:

Bottarga – rūkyti ir alyvuogių aliejuje marinuoti kefalės ikrai. 
Dažniausiai šis gardėsis patiekiamas plonais griežinėliais 
kaip užkandis.

Porcheddu – aromatingomis mėtomis įtrintas ir ant iešmo 
iškeptas paršelis.

Gioddu – tirštas ožkos pieno jogurtas.

Culurgionis – tradiciniai virtiniai su mėtomis kvepiančiu bulvių 
ir sūrio įdaru.

Burrida ir cassola – aštrios sriubos, ruošiamos iš jūros gėrybių: 
krevečių, krabų, ančiuvių, omarų, sardinių...

Pinzimonio – morkų, pomidorų, salierų ir artišokų salotos su 
padažu, paruoštu iš alyvuogių aliejaus bei citrinos sulčių. 

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



kaljaris
NetIkĖtUMŲ MIeStAS

Šis 150 tūkstančių gyventojų turintis uostamiestis yra senesnis net už Senovės Romos miestus. Kadaise čia 
klestėjo didingas „Dievo miestas“ – taip išvertus iš finikiečių kalbos skambėtų senosios Kar Baalis civilizacijos 
pavadinimas. O mes siūlome Jums pažintį su Kaljariu skirtingais istorijos laikotarpiais.

Ekskursijos

įdomu
„Keistas ir netikėtas, visai ne itališkas“, – taip apie 
Kaljarį rašė žymus anglų rašytojas Deividas Lorensas 
knygoje „Jūra ir Sardinija“. Ir tai tiesa! Visos Italijos 
kontekste Kaljaris keliautojams vis dar lieka 
miestas staigmena.

Ant septynių kalvų stovintis Kaljario miestas – tiesiog 
sutvertas gėrėtis panoramomis. Iš daugybės apžvalgos 
aikštelių Jums atsivers vaizdai į Kaljarį, Angelų įlanką ir 
Velnio balno iškyšulį. 

Ekskursijos pabaigoje turėsite laiko apsipirkti žinomų 
prekinių ženklų drabužių ir aksesuarų parduotuvėse: 
Trussardi, Armani, Luisa Spagnoli, Max Mara, Liu Jo ir kitų.

Nuo antikos iki šių dienų
Pasivaikščiosime užkariautojų įkurtu Castello kvartalu, kuris 
mena XIII amžių. Pamatysite karaliaus rūmus, Švč. Mergelės 
Marijos katedrą, San Remy bastioną, pavadintą pirmojo 
Sardinijos karaliaus vardu.
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Algeras 
SpALvINgAS MIeStAS-tvIRtovĖ

         Algero miestą 
skalauja gėlas 
vanduo, saugantis 
raudonuosius koralus. Iš 
jų patyrę amatininkai daro 

įspūdingus papuošalus, figūrėles, dėžutes ir 
net paveikslus, kuriuos galėsite parsivežti kaip 
suvenyrą.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Būtinai aplankysime:
• Algero miestą-tvirtovę, kuriame puikiai išsilaikė daugybė 
gynybinių sienų ir bastionų, istorinių pastatų ir bažnyčių.

• Šalia miesto esantį Kapo-Kačia iškyšulį ir Neptūno olas. 
Pastarąsias per daugybę metų suformavo bangos. 

• 656 laipteliais nusileisime į Neptūno olų gilumą, kur laukia 
didžiulis druskos ežeras ir neapsakomų formų stalaktitai.

Mažoji Barselona
Kadaise Algero miestas turėjo kitą pavadinimą ir šiek tiek 
ispanišką istoriją. Ši savarankiška „salelė“ vieningoje Sardinijoje 
anksčiau buvo vadinama Barselonta – Mažąja Barselona. 
Dar 1354 m. karalius Pedro IV Aragonietis užėmė šį miestą ir 
apgyvendino jį katalonais. Jų palikuonys išlaikė savitą kultūrą ir 
kalbą, o vietiniai Algero gyventojai iki šiol kalba katalonų kalba.

Ekskursijos

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



Ekskursijos

 „Sa Festa“
FoLkLoRo vAkARIeNĖ

Visada svetingi ir nepaprastai vaišingi sardai kviečia 
Jus pasisvečiuoti. Priimkite kvietimą ir įsitikinsite: 
„Sa Festa“ – ypatingas vakaras ir tikra šventė ne vien 
skonio receptoriams.

Šventė prasideda
Numatomas įkvepiantis folkloro vakaras, pažintis su Sardinijos 
liaudies menu ir seniausiu pasaulyje instrumentu launeddas. 
Vakaro šeimininkas Acteris pasirūpins, kad šventėje nieko 
netrūktų, o Jūs galėsite klausytis vyrų choro atliekamų liaudies 
dainų. Išgirsite vadinamąjį tenores – dainų atlikimo būdą, kuris 
įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

Gero apetito! 
Po folkloro pasirodymo laukia gardi Sardinijos virtuvės vakarienė. 
Sardinija garsėja paprastu, tačiau natūraliu ir šviežiu maistu: 
galėsite paragauti puikių avienos patiekalų, garsiojo sūrio pecorino, 
gėrybių iš jūros ir salos vyno. Į lėkštes keliaus tradiciniai patiekalai 
ir vietinės gėrybės, o į prisiminimų kerteles – vien malonūs 
įspūdžiai ir atradimai. 
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NoraARcheoLogINIS 
koMpLekSAS

Didžiausias Noros turtas
Tai senovės romėnų miesto griuvėsiai, 
kuriuose išliko antikinės mozaikos, 
senosios gydyklos, tiltas ir vienintelis 
Sardinijoje amfiteatras. Šioje vietoje 
archeologai rado daiktų, kuriuos galima 
priskirti pirmiesiems finikiečiams, 
atvykusiems čia VIII a. pr. Kr., taip pat 
daiktų, priklausančių nuragų civilizacijai.

Siūlome trumpam persikelti į miestą, 
kuriame vis dar juntama antikos laikų 
dvasia. Kadaise buvęs svarbus jūros 
transporto taškas, šiandien Noros 
miestas garsėja kaip archeologijos 
parkas, kuriame galima išvysti net 
keletą senovės civilizacijų. 

Ekskursijos

Senovėje Nora buvo vienas iš pragrindinių 
Viduržemio jūros uostų, o romėnai 
naudojo jį kaip šių dienų sanatoriją – 
atvykdavo čia gydytis ir atgauti jėgas.

įdomu

12 13Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



įspūdingosios 
olos

Is Zuddas garsina trys grotos: 
įspūdingo dydžio „Teatro“ grota, 
„Ekscentriškuoju kambariu“ vadinama 
ola, pasipuošusi itin retais mineralais, 
ir „Vargonų kambarys“, atgyjantis per 
Kalėdas – tada čia statoma prakartėlė.

įdomu

Ekskursijos

Svečiuose 
pas trolius

Ką bendro turi Sardinija ir 
skandinavų mitologijos personažai 
troliai? Būtent juos prisiminsite, 
pasinėrę į šios atradimų pilnos 
salos gelmes, kur stūkso įmantrus 
ir mistiškas uolų pasaulis – 
stebuklingomis pramintos ir 
fantaziją kurstančios grotos, 
kurios kviečia pasisvečiuoti pas 
paslaptinguosius trolius. Čia 
esantys stalaktikai ir stalagmitai, 
susipynę į daugybę įdomių formų, ne 
tik pažadins vaizduotę – jie nukels 
Jus į stebuklų pasaką apie kalnų 
dvasias, jų turtus ir požemio dvarus.

Is Zuddas – akivaizdus gamtos talento 
įrodymas. Tai vienos didžiausių olų 
Europoje, kurias per daugybę 
milijonų metų sukūrė gamta. Ilgainiui 
susiformavusios įspūdingų formų salės, 

paslaptingos galerijos ir uolienų 
sankaupos palieka neišdildomą 
įspūdį šios vietos lankytojams. 
O kelias, vedantis į urvus, atveria 
gražiausias Sardinijos apylinkes.
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Kviečiame į įspūdingą jūrinę išvyką šalia Sardinijos krantų. Elegantiška 
jachta, skalaujama žydrų Viduržemio jūros bangų, nuplukdys Jus į tikrą 
nuotykį – kaitri saulė, atvira jūra ir nepasiekiamų horizontų platybė… 

O kad išvyka 
atitiktų visus 
Jūsų lūkesčius, 
siūlome rinktis: 
• komfortiškam poilsiui – motorinė jachta;
• romantikos mylėtojams – burinė jachta ir 
neblaškomas bangų ošimas;
• pasiilgusiems greičio – pripučiama valtis 
su dviem galingais varikliais, kurią galėsite 
vairuoti patys.

Keturračiai

Jūsų laukia įspūdingo grožio Sardinijos pakrantės, kurias pasieksite sėdėdami už 
keturračio vairo. Lengvai įveikę bekelės kliūtis, atvyksite į pavydėtino baltumo 
smėlio paplūdimius, galėsite išsimaudyti krištolo skaidrumo vandenyje ir iš arti išvysti 
gražuolius flamingus.

Nuotykis romantikams ir avantiūristams – leiskitės į Sardinijos paplūdimių 
tyrinėjimus… visureigiais! 

Ekskursijos

jūra
viešpataujanti

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



SARDINIJA

VIDURŽEMIO 
JŪRA

ARBOREA

CHIA

FORTE VILLAGE

PULA

KALJARIS

SANTA MARGHERITA DI PULA

MARACALAGONIS

VILLASIMIUS

COSTA REI

Pietų Sardinija 
tArP lAuKiNėS gAmtoS ir 
SVetiNgų Kurortų

Sardinijos pietūs pasitinka 
įspūdinga gamta, nuostabiomis 
Viduržemio jūros panoramomis 

ir aukšto lygio aptarnavimą 
siūlančiais viešbučiais. Visuomet 

gyvi regiono miesteliai kasmet siūlo 
aibę renginių ir festivalių, o ieškantys 

ramybės ją ras jaukiai smėlėtuose 
salos paplūdimiuose.

Pietinė
Sardinija
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Poilsis 
pietuose

Pietinėje salos dalyje 
įsikūrę daugybė 
kurortų – nuo prabangių 
ir išskirtinių iki sportinių ir demokratiškų. 
Atostogauti čia kviečia balto smėlio 
paplūdimiais ir vešliais pušynais garsėjanti 
Pula, archeologinius turtus sauganti Kija 
ir nardytojų rojumi pramintas Vilasimius, 
o pabėgti nuo kasdienybės šurmulio – 
ramybe alsuojančios Kosta Rei pakrantės 
ir didingoji sostinė Kaljaris.

Lengva susidraugauti

Sardinijos gyventojai stulbinamai 
geranoriški ir svetingi. Tą pačią dieną 
sutiktas žmogus gali pakviesti Jus 
vakarienės, o savaitgalį – kartu 
su draugais važiuoti prie jūros. 
Nepraleiskite progos susipažinti 
ir pabendrauti – galbūt išgirsite 
autentiškų pasakojimų apie salos 
gyvenimą ir prisiliesite prie tikrosios 
Sardinijos: nuo legendomis apipintos 
praeities iki šių dienų.

Laikas pramogoms!
Pailsėjus balto smėlio paplūdimiuose 
ir ištyrinėjus laukinių pakrančių grožį, 
likusį atostogų laiką Pietų Sardinija 

kviečia praleisti aktyviai. Čia Jūsų 
laukia sportas ir pramogos vandenyje: 
žvejyba, buriavimas, jūrinės baidarės, 
nardymas, greitaeigiai kateriai ir 
vandens motociklai. O jei norite pažinti 
Sardinijos kultūrinį gyvenimą, būtinai 

sudalyvaukite bent viename iš tradicinių 
renginių. Kai kurie saloje vykstantys 
festivaliai skaičiuoja jau nebe pirmą 
šimtą metų, o vieni populiariausiųjų – 
liepą organizuojama Žuvies šventė ir 
Tarptautinis džiazo festivalis rugpjūtį.

         Jei 
svarstote, 
ką parvežti 
lauktuvių, 
apsistokite 

ties vietiniu alyvuogių aliejumi ir 
vynu. Sardinijos vynas skiriasi nuo 
gaminamo žemyninėje Italijoje –
be to, kad yra pastebimai 
stipresnis, jam būdingas sodrus 
skonis bei aromatas.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Pietinė
Sardinija

Pietinė
Sardinija

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt16 17



Apie Kaljario krantus skalaujančią Angelų įlanką sklando įdomi 
legenda. Anot jos, kadaise šią įlanką bandžiusį užvaldyti velnią 
Liuciferį sustabdė dievo siųsti angelai, o mieste beliko Velnio 
balnas – paplūdimio pradžią žyminti kalva.

įdomu

pIetŲ SARdINIjoS SoStINĖ

kaljaris
Praeities pėdsakais nužymėtoms atostogoms siūlome Kaljarį – 
salos sostinę, svarbų uostą ir didžią istoriją saugantį miestą, 
kurio pavadinimas vietine sardų kalba reiškia pilį.

kurortai

Ką verta pamatyti mieste-pilyje? 
ISTORIJOS PĖDSAKAI

Mieste įkurtas Nacionalinis archeologijos muziejus saugo eksponatus 
nuo priešistorės iki viduramžių, ant kalvos stūksanti Šv. Mykolo pilis ir 
Bizantijos laikų bažnyčia kviečia apžiūrėti miestą iš viršaus, o romėnų 
amfiteatras ir Tuvixeddu kapavietė primena didingus antikos laikus.

BOTANIKOS SODAS 

Nuo atidarymo iki šių dienų Kaljario botanikos sodas yra sukaupęs 
per 2 000 augalų rūšių – čia auga 600 medžių ir 550 įvairių krūmų, 
o įspūdingo dydžio palmių kolekcija užima net 4 000 kv. m plotą.

KALJARIO TURGUS 

Dviejų aukštų turgaus pastatas yra viena didžiausių 
prekyviečių Europoje – jo plotas siekia net 8 000 kv. m. 
Čia visuomet pilna gyvybės, stiprių kvapų ir šviežių gėrybių. 
Išskyrus sekmadienius, kai turgus nedirba. 

DRAMBLIO BOKŠTAS 

Nuo 1307-ųjų sostinėje stovi 38 metrų aukščio gynybinis 
bokštas, papuoštas marmurine dramblio skulptūra ir kartu su 
dar dviem bokštais saugojęs pagrindinius miesto vartus. 
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Užburiantys kraštovaizdžiai
Įvairių spalvų vietinių gyventojų nameliai, balto smėlio paplūdimiai 
ir žaliuojantys spygliuočių plotai nuspalvina kraštovaizdį, žadėdami, 
kad atostogos Puloje bus išties vaizdingos. Tarsi ilgai ieškota ramybės 
oazė kviečia ilgas smėlėtas Santa Margherita di Pula paplūdimio 
ruožas, o pakrantėse įrengtos net kelios slaptavietės leidžia stebėti 
migruojančių flamingų, garnių ir kitų pelkių paukščių pulkus.

Vakarinė Pula
Sutemus centrinė Pulos aikštė prisipildo vietinių gyventojų ir turistų, 
nuo kurių pokalbių jaukiai šurmuliuoja kurorto kavinės ir restoranai. 

RoŽINIŲ FLAMINgŲ MAgIjA

pula
Keliaujant po Sardiniją nuolat juntamas istorijos palikimas. 

Tačiau nusprendę pailsėti nuo senovės paslapčių, visada 
galite atsipalaiduoti vešliais pušynais garsėjančios Pulos 

paplūdimiuose, kurie laikomi vienais magiškiausių ir 
gražiausių visoje pietų Sardinijoje.

         Nepraleiskite 
progos apsilankyti 
Pulos turguje – 
čia galėsite įsigyti 
neapsakomo skonio 

šviežių vaisių, daržovių ar žuvies.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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kurortai

tARp šILkINIo SMĖLIo kopŲ

kija
Keliaujant į vakarus nuo Pulos, prieš akis išnyra 
Kija – gamtos stebuklais viliojanti oazė, įsikūrusi 
istorinio finikiečių miesto Bithia vietoje.

Įkvepiantis gamtos grožis
Kijos vizitinė kortelė – dailiai supustytos 
iki 30 metrų aukštį siekiančios kopos, 
į pakrantę užklystantys delfinai ir 
horizontą rausvai nuspalvinantys 
flamingų būriai. O keliaujant šiauriau 
laukia kalvoti ir miškingi peizažai, 
atsiveriantys nuo senojo Kijos bokšto.

Pasinerti į bangas
Kijos kaimynystėje esanti Cala 
Cipolla įlanka – tikras atradimas 
banglenčių sporto mėgėjams. O 
povandeninio pasaulio tyrinėtojams 
čia taip pat bus ką nuveikti: panirę į 
jūros gelmes, galėsite grožėtis net 
septyniais 25 metrų gylyje stūksančiais rifais.
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ŽeMdIRbIŲ kRAšto ŽAveSyS

Arborėja

Išskirtinės pramogos

Arborėja vilioja poilsiautojus ypač 
palankiomis sąlygomis buriavimui, puikiai 
įrengtais paplūdimiais bei viešbučių 
kompleksais, skirtais žirgų sporto 
aistruoliams. Vienas tokių kompleksų 
puikuojasi ne tik profesionalių jojikų, bet ir 
tarptautinio masto pripažinimu.

Plytinti Sardinijos vakaruose ir sauganti reto 
grožio paukščių pulkus – Arborėja svetingai 
pasitinka sparnuotų įspūdžių ištroškusius 
keliautojus, kuriems vis dar sunku patikėti, 
kad anksčiau šioje vietoje buvo pelkė.

įdomu
Arborėja garsėja kaip žemdirbių kraštas. 
Kone ištisus metus čia galima paragauti 
šviežių arbūzų, čia pat auginamų ryžių ir 
vasara kvepiančių braškių.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt20 21



kurortai vilasimius
ČIA tIeSIog geRA…

Tradicinis pakrantės kaimelis Vilasi-
mius tiesiog idealiai tinka mieloms 
atostogoms natūralios gamtos ir 
įstabaus kraštovaizdžio glėbyje. 
Vaizdingos uolos, ilgi smėlio 
paplūdimiai ir istorija alsuojančios 

pakrantės čia vilioja romantikos 
besiilginčias sielas ir ramybės 
ieškančias šeimas, o skaidrus 
įlankų vanduo bei ekskursijos prie 
nuskendusių laivų – vandenyno 
gelmėms neabejingus nardytojus. 

Tarp 
pasivaikščiojimų
Kurorte rasite daugybę įdomių 
parduotuvių, kur galėsite 
įsigyti vietinių dirbinių, itališkų 
užkandžių ir gėrimų. O viename 
iš gausybės restoranų, barų ir 
užeigų maloniai praleisite vasaros 
vakarą ir galbūt net susirasite 
naujų pažįstamų – vietiniai 
gyventojai čia ypač draugiški. 

Vilasimius garsėja religinėmis ir folkloro 
šventėmis. Vietinę kultūrą geriau pažinsite 
apsilankę populiariausiuose kurorto festiva-
liuose: „La Madonna del Naufrago“, „Santa 

Maria“ ir „San Raffaele Arcangelo“, kur Jūsų 
laukia tradiciniai kostiumai, muzika ir šokiai.

įdomu
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Pietinėje Sardinijos dalyje 
įsikūręs Kosta Rei – 
miestelis mėgstantiems 
ramybę ir poilsį atokiau nuo 
šurmuliuojančių kurortų.  

Pavydėtina ramybė
Šiame kurorte nėra diskotekų ar kitų triukšmingų pasilinksminimo vietų, 
tik 8 km besitęsiantis balto smėlio paplūdimys, įrėmintas sodriai žalių 
pušų giraičių, įstabių formų granito uolų ir nesuskaičiuojamos gausybės 
salelių – tiesiog tobula erdvė atpalaiduojančioms atostogoms. 

        Smėlėtos 
Kosta Rei pakrantės 
tęsiasi iki pat 
Vilasimiuso. Viename 
pagrindinių kurorto 

paplūdimių veikia restoranas, o sumanius 
papramogauti čia galima išsinuomoti 
kanoją, valtį ar banglentę...

Irma Baublytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

kosta Rei
kARALIško gRoŽIo pAkRANtĖ

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

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

Sa
rd

in
ija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietrytinėje pakrantėje, 
2,5 km iki Vilasimiuso miestelio, 40 km iki Kaljario miesto 
oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutis apsuptas citrinmedžių ir 
apelsinmedžių sodų. Viešbutyje yra pagrindinis pastatas 
(60 Viduržemio jūros pakrantės stiliaus numerių) ir 
nedidelės vilos. Visuose standartiniuose numeriuose yra 
balkonas arba išėjimas į sodą, plotas – 20 kv. m.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-lezagare.it

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

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

4LE ZAgARE (Villasimius)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Sa
rd

in
ija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ amfiteatras
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ seifas
 ♦ 4 barai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ grožio salonas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 2 km iki Villasimiuso, 55 km iki Kaljario 
miesto oro uosto, Capo Carbonara gamtos parko teritorijoje, 
Timi Ama įlankoje.
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso PULLMAN HOTELS & 
RESORTS ir ACCOR viešbučių grupėms. Viešbutis įsikūręs 
11 ha pušyno teritorijoje. Atidarytas 2000 metais, visiškai 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutyje yra 275 numeriai, iš 
kurių 14 numerių yra pritaikyti asmenims su negalia. Yra 
sujungtų numerių. Viešbučio fasadas yra nukreiptas į ežerą, 
kurį yra pamėgę flamingai. Classic Garden tipo numeriai, 
Classic Bay tipo numeriai, Superior Garden tipo numeriai, 
Superior Bay tipo numeriai, Superior Executive Garden tipo 
numeriai, Superior Executive Bay tipo numeriai, 5 Deluxe 
Garden tipo numeriai, 6 Deluxe Bay tipo numeriai, 1 Suite 
Baldacchino tipo numeris, 1 Suite Marina 1 tipo numeris, 1 
Suite Marina 2 tipo numeris, 1 Suite Fiorentina tipo numeris.
PAPLŪDIMYS: smėlio. Nemokamas autobusas iki 
paplūdimio. Skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai – nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE: 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pullmanhotels.com

Atvykus imamas 500 EUR depozitas. 
Išvykstant depozitas grąžinamas. 
Pasinaudojus mokamomis viešbučio paslaugomis 
suma bus išskaityta iš depozito. Depozitas gali būti 
paliekamas grynaisiais arba kreditine kortele.

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

 ♦Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ paauglių klubas

PuLLMAN TIMI AMA (Villasimius) 5 Pusryčiai,
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ registratūra
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvė
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ kino salė

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos pakrantėje, apie 
1 km iki Vilasimiuso, apie 55 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutis priklauso ATAHOTELS viešbučių 
tinklui. Viešbutyje yra 903 numeriai. „Formula Hotel“ 
korpuse yra 45 Domus Standard tipo numeriai, 84 Domus 
Junior Suite tipo numeriai, 100 Dimora Family Junior Suite 
tipo numerių. „Formula Club“ korpuse yra 158 Monte 
Garden (vieno kambario vasarnamiai, ant kalvos su 
panoraminiu vaizdu, iki jūros apie 600–800 m, pirmame 
aukšte, maks. 2+1 asm.),  99 Monte Superior,  302 Casbah 
Standard,  65 Casbah Superior (erdvūs vieno kambario 
numeriai, centrinėje dviaukščių vasarnamių dalyje, iki 
jūros apie 200–300 m, ne visi numeriai su balkonais, 
maks. 2+1 asm.), 100 Dimora Family Apartment (atnaujinti 
dviejų kambarių numeriai, dviaukščiuose pastatuose, 
iki jūros apie 400 m, miegamasis, svetainė, 2 vonios 
kambariai, didelė terasa, maks. 2+2 asm.). 
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.atahotels.it/tanka

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

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

4TANKA VILLAgE (Villasimius)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26 27
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AbAMAR (S. M. Di Pula)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvė
 ♦ nemokamas belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ registratūra (dirba 24 valandas)
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai (paplūdimyje, prie baseino, 
sode)

 ♦ nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ seifas* 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ kalnų dviračiai*
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens slidės*
 ♦ vandens dviračiai*
 ♦ buriavimas*
 ♦ gimnastika 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ burlenčių sportas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Sardinijos salos dalyje, 
Santa Margherita di Pula miestelyje, apie 40 km iki Kaljario 
oro uosto.
VIEŠBUTIS: penkių aukštų viešbučio pastate yra 79 
numeriai: Standard Garden View tipo numeriai (3, 4, 5 
aukštuose, su vaizdu į teritoriją, apsuptą pušų giraitės, 
maks.  2 asm., 15 kv. m), Standard Sea View tipo numeriai 
(3, 4, 5 aukštuose, su vaizdu į jūrą, balkonas, maks. 3 asm., 
20 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (5 aukšte, su vaizdu į 
jūrą ir teritoriją, miegamasis ir svetainė, vonios kambarys, 
2 balkonai, maks. 4 asm., 30 kv. m), Single Garden View tipo 
numeriai (3, 4, 5 aukštuose, su vaizdu į teritoriją, apsuptą 
pušų giraitės, maks. 1 asm., 10 kv. m), Economy Sea View 
tipo numeriai (numeriai nerenovuoti, 1, 2, 3 aukštuose, su 
vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelabamar.net 

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

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas (su 
jūros vandeniu)

 ♦ lovelė*

4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt26 27
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VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje salos pakrantėje, 
nedidelėje Noros gyvenvietėje (netoli senovės 
finikiečių miesto griuvėsių), 2 km iki Pulos miestelio, 
35 km iki Kaljario miesto oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 m. Kompleksas 
sudarytas iš vieno bei dviejų aukštų korpusų, 
išdėstytų ratu, o centre yra gražus sodas su fontanu. 
Iš viso viešbutyje yra 121 numeris. Yra numerių, 
pritaikytų asmenims su negalia. Viešbutyje yra 
standartinių numerių, Panoramica Giardino tipo 
numerių, Panoramica Fontana numerių, 
2 Superior tipo numeriai, 3 Panoramic Superior 
tipo numeriai, 1 Suite Panoramic Fountain tipo 
numeris. Standard, Panoramica Fontana, Panoramica 
Giardino tipo numeriai skiriasi tik savo vieta fontano 
ir sodo atžvilgiu ir vaizdu pro langą. Standard DUS 
tipo numeriai, Superior DUS tipo numeriai, Panoramica 
Giardino DUS tipo numeriai, Panoramica Fontana DUS 
tipo numeriai, Panoramic Superior DUS tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelbaiadinora.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ registratūra
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas

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

* Už papildomą mokestį.

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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

4bAIA DI NoRA (S. M. Di Pula)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.28 29
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CASTELLo (Forte Village)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 21 restoranas 
 ♦ 14 barų 
 ♦ sporto ir pramogų 
kompleksas 

 ♦ 9 baseinai 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ SPA centras 
 ♦ grožio salonas 
 ♦ kirpykla 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ jachtų nuoma 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Kaljario miesto. 
Įsikūręs ramioje vietoje, keli žingsniai nuo 
Viduržemio jūros.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra Superior tipo numerių, 
Superior Garden tipo numerių, Superior Mare tipo 
numerių, Executive Mare tipo numerių, De Luxe 
Room Patio tipo numerių, Prestige tipo numerių, 
Prestige Plus tipo numerių, Executive del Mare tipo 
numerių su vaizdu į jūrą, Royal Suite tipo numerių, 
Suite tipo numeris su nuosava terasa ir vaizdu į 
jūrą (gali būti sujungtas su Executive De Luxe Mare 
tipo numeriu), Presidential Suite tipo numerių, 
atviro plano Suite tipo numeris su nuosava 
terasa ir vaizdu į jūrą ir pušyną. Suite Nora tipo 
numeriai, Suite Chia tipo numeriai, Suite Bithia tipo 
numeriai, Junior Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru 

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

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

5 Pusryčiai,
vakarienė

5 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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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Viduržemio jūros regiono parko 
tyloje, teritorijoje, kurioje auga per 2 000 augalų rūšių.
VIEŠBUTIS: jame yra 102 dviviečiai ir triviečiai numeriai (yra 
sujungtų numerių, tinkančių didelėms šeimoms): šeimyniniai 
numeriai (pirmame aukšte su kiemeliu, dvi vienvietės lovos 
arba viena dvivietė, vonia arba dušas, yra sofa-lova; kai kurie 
numeriai yra sujungti su dviviečiais numeriais; 32 kv. m, 
minimalus apgyvendinimas 2+1 asm.; valgoma restorane 
„Bellavista“), Superior Terrace tipo numeriai (dvivietis numeris, 
antrame aukšte, dvi vienvietės lovos ir viena dvivietė lova, 
dušas arba vonia, balkonas, vaizdas į sodą, valgoma restorane 
„Bellavista“ ; 24–26 kv. m), Family Royal Pineta tipo numeriai 
(triviečiai numeriai pirmame aukšte su kiemeliu, dvi vienvietės 
arba viena dvivietė lova, sofa-lova; yra sujungtų numerių; 
minimalus apgyvendinimas 2+1 asm., pusryčiaujama restorane 
„Cavalieri“, vakarieniaujama a la carte restorane ant jūros kranto, 
32 kv. m.), Royal Pineta Terrace tipo numeriai (dviviečiai numeriai 
antrame aukšte, dvi vienvietės lovos arba viena dvivietė lova, 
balkonas su vaizdu į sodą; kai kurie numeriai yra pirmame 
aukšte, jie turi kiemelius ir gali būti sujungti su šeimyniniais 
numeriais, 24–26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai  
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

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

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

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ restoranas

RoyAL PINETA (Forte Village)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 21 restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 14 barų
 ♦ grožio salonas
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 9 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ kirpykla
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

5 Pusryčiai,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.30 31
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5 Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 21 restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ 14 barų 
 ♦ grožio salonas 
 ♦ jachtų nuoma 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ 9 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ kirpykla 
 ♦ SPA centras 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: puikus nedidelis viešbutis pušyne, netoli 
SPA ir talasoterapijos centro „Thaermae del Forte“.
VIEŠBUTIS: priklauso THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD viešbučių grupei. Viešbutis siūlo 25 puikiai įrengtus, 
elegantiškus Deluxe tipo numerius, 22 vasarnamiuose 
esančius dviviečius ir triviečius numerius su nuosavu 
kiemeliu. Viešbučio svečiams garantuotas VIP priėmimas 
ir aukšto lygio kasdienis aptarnavimas numeriuose. 
Rekomenduojamas romantiškoms poroms ir svečiams, 
ieškantiems nuošalumo. Viešbutyje yra Double Deluxe tipo 
numerių (antrame aukšte su balkonais, dvi Queen Size tipo 
lovos, vonia arba dušas, pagal užklausą – vaikiška lovelė arba 
papildoma lova, 26–42 kv. m), Double Deluxe Bungalow tipo 
numerių (vasarnamiai, dvi vienvietės lovos, viena dvivietė 
lova, nuosava terasa, vonios kambarys su atskira vonia ir 
dušu, pagal užklausą – vaikiška lovelė arba papildoma lova, 
35 kv. m + 25 kv. m terasa), Triple Deluxe Bungalow tipo 
numeriai (vasarnamis su nuosava terasa, pirmame aukšte, 
miegamasis su dviem vienvietėm lovomis, sofa-lova ir 
vaikiška lovelė pagal užklausą, kai kuriuose numeriuose yra 
atskiras miegamasis, 54 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai  
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

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

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

VILLA DEL PARCo (Forte Village)

   

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt30 31
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 21 restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
 ♦ 14 barų 
 ♦ grožio salonas 
 ♦ jachtų nuoma 
 ♦ automobilių nuoma 
 ♦ 9 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla 
 ♦ SPA centras 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių valymo paslaugos 

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

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

5

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Kaljario oro uosto, apie 40 km iki 
Kaljario miesto, apie 12 km iki Pulos miestelio.
VIEŠBUTIS: priklauso FORTE VILLAGE RESORT kompleksui, 
su didele, žalia teritorija, netoli paplūdimio. Viešbutyje yra 39 
vasarnamiai ir 24 Suite tipo numeriai, kurie gali būti įrengti 1-ame 
arba 2-ame aukštuose. Deluxe Bungalow tipo numeriai (miegamasis 
su vonios kambariu, kuriame gali būti vonia ir dušo kabina 
arba sūkurinė vonia ir dušo kabina. Svetainėje sulankstoma 
lova, yra galimybė pristatyti papildomą sulankstoma lovą. Oro 
kondicionierius, telefonas, televizorius, seifas, mini baras. Yra 
galimybė vasarnamius sujungti, maks. 2+1 asm., 22–42 kv. m), Le 
Dune Suite tipo numeriai (miegamajame 1 dvigulė arba 2 vienvietės 
lovos, vonios kambarys, svetainėje sulankstoma lova, svetainė ir 
miegamasis atskirti durimis, vonios kambarys, kuriame gali būti 
vonia ir dušo kabina arba sūkurinė vonia ir dušo kabina, numeriai 
1-ame aukšte yra su kiemeliu ir kai kurie turi baseiną, 2-o aukšto 
numeriuose yra terasos su panoraminiu vaizdu. Yra galimybė 
sujungti 2 Suite tipo numerius arba Suite tipo numerį ir vasarnamį, 
maks. 2+2 asm., 35–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

LE DuNE (Forte Village) Pusryčiai,
vakarienė

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

* Už papildomą mokestį.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.32 33
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Pusryčiai,
vakarienėbougANVILLE (Forte Village)

VIEŠBUČIO VIETA: IL VILLAGGIO viešbutyje yra 171 
tarp palmių, pušyno parke, įsikūręs vasarnamis. 
VIEŠBUTIS: yra Superior Bungalow tipo numerių (dvi 
vienvietės arba viena dvivietė lova, dušas, kiemelis, 
18–20 kv. m), šeimyninių Bungalow tipo numerių 
(du kambariai, viena dvivietė lova, vonios kambarys, 
svetainėje yra dvivietė sofa, 31 kv. m), šeimyninių 
Bungalow Plus tipo numerių (du sujungti miegamieji, 
kiekviename yra po vonios kambarį, vidinis kiemelis, 
atskiras įėjimas).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ortevillageresort.com/ru

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

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

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt32 33
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 14 barų
 ♦ 9 baseinai
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės
 ♦ jachtų nuoma
 ♦ 21 restoranas
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: kompleksas yra įsikūręs ant 
nedidelės kalvos šlaito, apsuptas pušų ir tropinės 
augmenijos. Viešbutis siūlo 50 erdvių vasarnamių su 
terasomis. Iš kai kurių terasų atsiveria panoraminis 
vaizdas į sodą ir jūrą.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra Superior tipo numerių (dvi 
vienvietės arba viena dvivietė lova, kiemelis, papildomai 
sofa-lova, 20–30 kv. m), Superior Terrace tipo numerių 
(dvi vienvietės arba viena dvivietė lova, papildomai 
sofa-lova, 20–30 kv. m), šeimyninių numerių (dvi 
vienvietės arba viena dvivietė lova; numeris sujungtas 
su kitu kambariu, kuriame yra dvi lovos ir sofa-lova; 
vaikiška lovelė nesuteikiama; 32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

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

IL boRgo (Forte Village) 4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.34 35
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 14 barų
 ♦ 9 baseinai
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 11 restoranų
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės
 ♦ registratūra
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: ramybės ir poilsio oazė. LE PALME 
įsikūręs netoli Forte Village kurorto centro. Tai idealus 
šeimyninis viešbutis, tinkantis poilsiui su vaikais. 
Viešbutyje yra 140 vasarnamių. Tai puiki poilsio vieta 
paaugliams, norintiems atitrūkti nuo tėvų. Numeriai 
su vonia – pagal atskirą užklausą.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra Superior Bungalow tipo 
numerių (pirmame aukšte, dvi lovos arba viena 
dvivietė lova, vonia arba dušas, 18–20 kv. m, yra 
sujungtų numerių), Palme Roof tipo numerių (antrame 
aukšte, dvi vienvietės lovos arba viena dvivietė lova, 
vonios kambarys su dušu, balkonas; galima jungti 
su Family Bungalow Plus tipo numeriais pirmame 
aukšte – tada gaunami trys miegamieji; papildoma 
lova nesuteikiama, 20 kv. m), Family Bungalow tipo 
numerių (du uždari kambariai, miegamasis su dviviete 
lova, vonia, svetainėje yra dvi išskleidžiamos lovos, 31 
kv. m), Family Bungalow Plus tipo numerių (du sujungti 
miegamieji, kiekviename – vonia; galima sujungti 
su Palme Roof tipo numeriais, 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fortevillageresort.com/ru

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

LE PALME (Forte Village) 4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt34 35
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FLAMINgo (S. M. Di Pula) Pusryčiai,
vakarienė

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ masažas*
 ♦ banglenčių sportas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens dviračiai*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ mini golfas*
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: viena iš geriausių vietų apsistoti 
pietinėje Sardinijos dalyje – Santa Margherita di 
Pula kurortas, apie 35 km iki Kaljario miesto, skirtas 
ramiam šeimos poilsiui.
VIEŠBUTIS: yra 180 numerių: Standard tipo numeriai 
(kotedžai priešais pagrindinį pastatą, 1-as arba 2-as 
aukštas, maks. 2+2 asm.), Standard Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, kotedžai priešais pagrindinį 
pastatą, 1-as arba 2-as aukštas, maks. 2+2 asm.), Superior 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 2-as aukštas 
pagrindiniame pastate, maks. 2+1 asm.), I Nidi Double tipo 
numeriai (dviejų kambarių numeris, kotedžai apie 70 m 
nuo jūros ir pagrindinio pastato su nuosavu sodu, 1-as 
arba 2-as aukštas, maks. 2+1 asm.), I Nidi Suite tipo 
numeriai (dviejų kambarių numeris su erdvia svetaine ir 
miegamuoju, atskirti durimis, kotedžai apie 70 m nuo jūros 
ir pagrindinio pastato su nuosavu sodu, maks. 2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelflamingosardinia.com

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas pramoginiai 
renginiai vaikams

 ♦ auklė*
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ vaikų klubas

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.36 37
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Pusryčiai,
vakarienėIS MoRuS - VILLAS (S. M. Di Pula)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konditerija
 ♦ belaidis internetas  
viešosiose vietose

 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ masažo kabinetas
 ♦ registratūra
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 restoranai
 ♦ konferencijų salė

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Kaljario miesto oro uosto.
VIEŠBUTIS: Villa Marte tipo numeriai (numerį sudaro: 
1 vienvietis kambarys su vonios kambariu, 1 dvivietis 
kambarys su vonios kambariu, 1 Junior Suite tipo 
kambarys su vonios kambariu, salė, veranda), Villa Titano / 
Omega tipo numeriai (numerį sudaro: 1 vienvietis kambarys su 
vonios kambariu, 1 dvivietis kambarys su vonios kambariu, 1 
Junior Suite tipo kambarys su vonios kambariu, salė, veranda), 
Villa Giove tipo numeriai (numerį sudaro: 2 dviviečiai kambariai 
su vonios kambariu, 1 Junior Suite tipo kambarys su vonios 
kambariu, salė, veranda), Villa Plutone tipo numeriai (numerį 
sudaro: 1 vienvietis kambarys su vonios kambariu, 2 dviviečiai 
kambariai su vonios kambariu, salė, veranda). Villa Mercurio / 
Gamma tipo numeriai (numerį sudaro: pirmas aukštas – 1 
dvivietis kambarys su vonios kambariu, salė, veranda; antras 
aukštas – 2 dviviečiai kambariai su vonios kambariu, 
1 vienvietis kambarys su vonios kambariu), Villa Saturno tipo 
numeriai (numerį sudaro: 2 dviviečiai kambariai su vonios 
kambariu, 1 dvivietis kambarys su vonios kambariu, 
salė, veranda).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ismorus.it

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt36 37
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IS MoRuS (S. M. Di Pula)
Pusryčiai,
vakarienė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ masažo kabinetas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ konditerija
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ grožio salonas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Sardinijos pietvakarinėje 
pakrantėje, netoli Santa Margherita di Pula miestelio, 
50 km iki Kaljario miesto oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
(55 numeriai), 8 vilos (nuo 3 iki 7 asm., be virtuvės 
zonos) ir 8 sujungti namai, kuriuose yra Junior Suite 
Cottage tipo numerių. Viešbutyje yra standartiniai 
Park Side tipo numerių (miegamasis, vonios 
kambarys su dušu arba vonia, balkonas – ne 
visuose numeriuose, maks. 2 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ismorus.it

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

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams 
pagrindiniame baseine

 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38 39
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Pusryčiai,
vakarienėMARE PINETA HoTEL (S. M. Di Pula) 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Kaljario oro uosto, 
6,5 km iki Pulos miesto. Ant jūros kranto, pušyne, 
ramioje vietoje Santa Margherita di Pula pakrantėje. 
Autobusų stotelė 100 m nuo viešbučio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vieno aukšto 
pagrindinis korpusas ir nedideli vieno aukšto 
kotedžai. Numeriai 2011–2012 metais buvo 
visiškai renovuoti. Standard tipo numeriai (maks. 
2+2 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas. Skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelmarepineta.it

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

 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt38 39
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ registratūra
 ♦ vaistinė
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ diskoteka
 ♦ 6 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ paviršinis nardymas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ sauna*
 ♦ soliariumas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ burlentės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ „Wellness“ centras

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarių Sardinijoje, nedidelėje 
Kijos gyvenvietėje, 50 km iki salos sostinės Kaljario, 
55 km iki artimiausio Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra Suite tipo numerių (erdvi 
svetainė, vonios kambarys su vonia, privatus sodas su 
vaizdu į paplūdimį; galima pastatyti trečią ir ketvirtą 
lovas, maks. 3+1 arba 4 asm.), standartinių numerių 
(kuklūs numeriai, atskiras įėjimas, vaizdas į gyvenvietę, 
kai kurie numeriai su balkonais, maks. 3+1 arba 4 asm.),
Superior tipo numerių (erdvūs numeriai su vaizdu į 
lagūną, galima pastatyti papildomą lova, maks. 3+1 arba 
4 asm.), Superior Mare tipo numerių (puikūs numeriai 
šalia jūros, papildomai pastatoma lova, maks. 3+1 arba 
4 asm.), Standard Single tipo numerių (kuklūs numeriai, 
atskiras įėjimas, vaizdas į gyvenvietę, kai kurie numeriai 
su balkonais, maks. 1 asm.), Superior Single tipo numerių 
(erdvūs numeriai su vaizdu į lagūną, maks. 1 asm.), 
Superior Mare Single tipo numerių (puikūs numeriai, 
esantys šalia jūros, nuosavas sodas, maks. 1 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Nemokamas 
autobusas iki paplūdimio. Skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

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

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

 ♦ paauglių klubas

5CHIA LAguNA (Chia)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.40 41
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 7 barai
 ♦ juvelyrikos parduotuvė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ diskoteka
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vaistinė
 ♦ registratūra

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: pietvakarinėje Sardinijos dalyje, mažame 
Kijos kaimelyje, apie 50 km iki salos sostinės Kaljario ir apie 
700 m iki paplūdimio. Apie 55 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: 2012 metais visiškai renovuotas. Visi 34 numeriai 
įsikūrę aukščiausioje viešbučio dalyje. Baseinas su kriokliu, 
apsuptas Viduržemio jūros augmenijos, prieinamas tik 
viešbučio CHIA OASI svečiams. Oasi Garden tipo numeriai 
(1-ame aukšte, dalis sodo, maks. 2 asm.), Oasi Garden Deluxe 
tipo numeriai (1-ame aukšte, vieno kambario numeris, dalis 
sodo, maks. 2+1 asm.), Oasi Superior tipo numeriai (2-ame 
aukšte, vieno kambario numeris, maks. 2+2 asm.), Oasi 
Balcony Deluxe tipo numeriai (vieno kambario numeris: 
prieškambaris ir miegamasis, balkonas su panoraminiu 
vaizdu į Chia įlanką, maks. 2+1 asm.), Oasi Balcony Suite tipo 
numeriai (dviejų kambarių numeris, 2-ame ir 3-ame 
aukštuose: erdvus prieškambaris, 2 miegamieji, vonios 
kambariai, 2 panoraminiai balkonai, maks. 2+2 asm.), Oasi 
Family Room tipo numeriai (erdvūs vieno kambario numeriai, 
2-ame aukšte, su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Nemokamas autobusas iki 
paplūdimio. Skėčiai, gultai nemokamai. Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

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

CHIA oASI PRESTIgE (Chia) 4
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4 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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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ diskoteka
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 7 barai
 ♦ 6 restoranai
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ parduotuvės
 ♦ vaistinė
 ♦ registratūra
 ♦ verslo centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: Chia Laguna Resort kurortas įsikūręs 
Sardinijos pietvakariuose, mažoje Kijos gyvenvietėje, 50 km iki 
Kaljario, 55 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: HOTEL VILLAGE siūlo 240 numerių, kuriuose 
viskas pritaikyta maloniam poilsiui. Visi numeriai yra su 
šiuolaikinio Viduržemio jūros pakrantės stiliaus baldais, turi 
vonios kambarius su dušo kabina. Kai kuriuose numeriuose 
yra vonia. Viešbutyje yra Superior Cottage tipo numerių, 
Garden Cottage tipo numerių, Classic Cottage Balcony tipo 
numerių, Classic Cottage No Balcony tipo numerių, Family 
Superior Cottage tipo numerių, Family Garden Cottage tipo 
numerių, Family Classic Cottage tipo numerių, Superior Cottage 
Single tipo numerių, Garden Cottage Single tipo numerių, Classic 
Cottage Balcony Single tipo numerių, Classic Cottage No Balcony 
Single tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Nemokamas autobusas iki 
paplūdimio. Skėčiai, gultai nemokamai. Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

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

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

4CHIA VILLAgE (Chia)
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ mini golfas*
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ paviršinis nardymas*
 ♦ kosmetinės procedūros 
(pirties procedūros)*

 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.42 43
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 7 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ registratūra
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ diskoteka

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Sardinijos pietryčiuose, 
nedideliame Kijos miestelyje, 50 km iki salos 
sostinės Kaljario, 55 km iki artimiausio Kaljario Elmas 
oro uosto. BAIA įsikūręs ant kalvos, iš kur atsiveria 
vaizdas į puikų paplūdimį ir jūrą. Tai tikras kuklumo 
šedevras su jaukiais vasarnamiais, turinčiais vaizdą 
į Kijos senovinį bokštą. Tai puiki vieta norintiems 
pajusti gamtos grožį, suprasti tikrąją Sardiniją. BAIA 
turi 41 vasarnamį (du kambariai), išsidėsčiusį ant 
kalvos šlaito. Kai kurie vasarnamiai yra su vaizdu į 
Kijos paplūdimį, kiti – su vaizdu į lagūną.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra Suite tipo numerių, 
standartinių numerių, Superior tipo numerių, Superior 
Mare tipo numerių, Standard Single tipo numerių, 
Superior Single tipo numerių, Superior Mare Single tipo 
numeris.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Nemokamas 
autobusas iki paplūdimio. Skėčiai, gultai nemokamai. 
Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.chialagunaresort.com

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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ restoranas
 ♦ paauglių klubas
 ♦ vaikų klubas

3 Pusryčiai,
vakarienėCHIA bAIA (Chia)

3 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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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 baseinai (vienas uždaras)
 ♦ 2 barai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ restoranas
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: pietrytinėje Sardinijos salos pakrantėje, apie 60 km 
iki Kaljario oro uosto, apie 1 km iki Kosta Rei miestelio, apie 15 km iki 
Villasimiuso kurorto.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir vilos. Priklauso 
BAJA HOTELS viešbučių grandinei. Yra 63 numeriai: Classic tipo (su 
balkonu arba išėjimu prie baseino apatiniuose aukštuose, priklauso 
gultai ir skėčiai paplūdimyje, ketvirtoje eilėje nuo jūros, maks. 2+2 asm., 
20–25 kv. m), Superior tipo (su balkonu arba išėjimu į sodą (apatiniuose 
aukštuose), maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m), Deluxe  tipo (antrame 
pagrindinio pastato aukšte, balkonas su sūkurine vonia, priklauso gultai 
ir skėčiai paplūdimyje, trečioje eilėje nuo jūros, maks. 2+2 asm., 
33–35 kv. m), Classic DUS tipo (su balkonu arba išėjimu į sodą 
apatiniuose aukštuose, maks. 1 asm., 20 kv. m), Superior DUS tipo (su 
balkonu arba išėjimu į sodą apatiniuose aukštuose, maks. 1 asm., 25 
kv. m), Suite tipo (dviejų kambarių, balkonas su sūkurine vonia, priklauso 
gultai ir skėčiai paplūdimyje, antroje eilėje nuo jūros, vakarienė a la carte 
restorane „I Ginepri“, SPA procedūrų komplektas 2 asm., 30–36 kv. 
m), Royal Suite tipo (trijų kambarių, balkonas arba kiemelis su sūkurine 
vonia, skėčiai, gultai, priklauso gultai ir skėčiai paplūdimyje, pirmoje 
eilėje nuo jūros, vakarienė a la carte restorane „I Ginepri“, SPA procedūrų 
komplektas 2 asm., maks. 3 arba 2 + 2 asm., 50–60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra autobusas iki paplūdimio. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villasresort.it

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

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

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

* Už papildomą mokestį.

VILLAS RESoRT (Costa Rei ) 4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ registratūra
 ♦ nemokama automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ baseinas*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Kaljario oro uosto, apie 
16 km iki Villasimiuso miestelio.
VIEŠBUTIS: apartamentai įsikūrę Kosta Rei kurorte. 
Pastatyti 2000 metais. Viešbutyje yra APT Sea View Le 
Ginestre 2-4 pax, APT Sea View Le Ginestre 4-6 pax, APT 
Type A 2-4 pax, APT Type A 4-6 pax, APT Type B 2-4 pax, 
APT Type B 4-6 pax tipo apartamentų (įrengti kotedžuose, 
atskiri arba sujungti, pirmame arba antrame aukšte. 
Priklausomai nuo aukšto gali būti balkonas, veranda 
arba terasa. Atstumas iki artimiausios parduotuvės apie 
50–500 m, maks. 4–6 asm.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, miesto (apie 200–600 m iki 
apartamentų.). Skėčiai, gultai už papildomą mokestį.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.reisole.com

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

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

AptsCoSTA REI APARTMENTS 
(Costa Rei )

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



Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ amfiteatras
 ♦ 4 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 barai
 ♦ vaistinė
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 2 baseinai
 ♦ registratūra
 ♦ dviračių nuoma*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs vakarinėje Sardinijos pakrantėje, 
apie 16 km iki Oristano kurorto, apie 85 km iki Kaljario oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbučio pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – 
ypatingas dėmesys skiriamas žirgų sportui. Čia vienas iš 
didžiausių jojimo centrų: dvi arenos (vidaus ir lauko, kvalifikuoti 
instruktoriai pradedantiesiems ir patyrusiems sportininkams, 
arklidėse yra 50 arklių, tarp jų ir ponių). Viešbutį sudaro trys 
pagrindiniai pastatai: „Castello“, „Medar“, „Ribot“. Šalia yra 58 
dviejų tipų kotedžai: vieno ir dviejų kambarių. Viešbutyje yra 
315 numerių, 18 iš jų yra pritaikyti žmonėms su judėjimo 
negalia: Standard tipo numeriai (be balkono, maks. 2+2 asm, 
20–22 kv. m), Standard DUS tipo numeriai (be balkono, maks. 
1 asm., 20 kv. m), 58 Cottage tipo numeriai (8 vieno kambario 
numeriai – maks. 2 asm., 25 kv. m; 50 dviejų kambarių 
numerių – svetainė ir miegamasis, balkonas / terasa, atskiras 
įėjimas,  min. 3 asm., maks. 5 asm., 41 kv. m), Junior Suite tipo 
numeriai (dviejų kambarių numeris su vaizdu į parką, 
balkonas / terasa, maks. 2+2 asm., 46 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.horsecountry.it

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė ir kabelinė 
televizija

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ balkonas

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

HoRSE CouNTRy RESoRT 
(Arborea) 4 Soft viskas

įskaičiuota

Sa
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in
ija

Viešbučio jojimo centras siūlo:
 ♦ „Ponylandia“ – jojimas poniais mažiesiems;
 ♦ jodinėjimas palei pakrantę (patyrusiems ir pradedantiesiems 
jojikams su instruktoriumi arba savarankiškai);

 ♦ žygiai ant arklių apžiūrint įdomiausias Sardinijos vietas 
(patyrusiems jojikams su lydinčiu instruktoriumi);

 ♦ jojimo mokykla – grupiniai ir individualūs užsiėmimai;
 ♦ „Horse Stage“ – individualūs užsiėmimai patyrusiems;
 ♦ „Horse Therapy“ – terapiniai jojimo užsiėmimai;
 ♦ viešbutyje veikia geras SPA centras, kuris siūlo platų paslaugų 
pasirinkimą.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.46 47
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras (prie baseino)
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 750 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ golfas (apie 3 km)*
 ♦ nardymo pamokos*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Kaljario oro uosto, apie 
12 km iki Kaljario miesto, apie 5 km iki Quartu Sant Elena 
miestelio, apie 1,5 km iki Sant’Andrea paplūdimio, apie 
2 km iki Poetto paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1994 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 
keturių aukštų pastatas, kuriame yra 128 numeriai:  
Standard Room tipo numeriai (maks. 4 asm, 15–25 kv. m).
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.qthotelcagliari.it

Numeriuose:
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas 

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

QT HoTEL (Cagliari ) 4 Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt46 47
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 Kelionės dokumentai
 Vykstantiems į Sardiniją 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 Sardiniją, galiojimo 
laikas nepasibaigęs – įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens 
tapatybės kortelė privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies 
migracijos tarnybas. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Sardiniją 
tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas 
privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Sardinijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 
180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Sardinijoje yra pripažintas šių asmenų 
disponuojamas kelionės dokumentas kaip tinkamas atvykti. Dokumentus 
kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo viešbutyje 
dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių agentūros darbuotojai. Išimtiniais 
atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti 
Vilniaus oro uoste, UAB „Tez Tour“ atstovybėje. Skrydžių ir apgyvendinimo 
informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų rinkinys 
išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus asmens 
dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ 
TOUR atstovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo 
dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. 
įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, 
ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar 
konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, 
todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens 
grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už 
papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Sardiniją vizos nereikalingos, nes Sardinija yra 
Šengeno šalis, tačiau kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį 
pasą ar asmens tapatybės kortelę. 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. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs 
vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų 
priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. Asmenys 
be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, gali išvykti į Sardiniją tik kelionės dokumento galiojimo 
metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 
6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Sardinijoje asmenys be 
pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su 
sąlyga, kad Sardinijoje yra pripažintas šių asmenų disponuojamas kelionės 
dokumentas kaip tinkamas atvykti. Atkreipiame dėmesį į tai, kad aukščiau 
nurodyta vizų išdavimo tvarka ir kiti imigracijos reikalavimai turistinio sezono 
metu gali keistis. Naujausios informacijos apie vizų išdavimo tvarką teiraukitės 
kelionių agentūroje ar priimančios šalies diplomatinėje atstovybėje. 
Išsamesnė informacija apie valstybės sienos kirtimo tvarką yra pateikiama 
www.pasienis.lt ir 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 Sardiniją 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 palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės 
„Small Planet Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 
16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų 
(imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai 
iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos 
globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens 
dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį 
į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), 
skrendančių vienų ir nesinaudojančių  nelydimų vaikų palydos paslauga, tėvai 
arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio 
lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM, kurią rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota 
forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per jus aptarnavusią kelionių agentūrą 
elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio 
pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs aukščiau 
nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems (14–15) metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 EUR, jei palydos 
reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ patvirtinimas. 
UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne 
daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų skaičiaus prašome 
kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“. 
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti prie 
šios tvarkos pridėtą formą, kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt: 
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną 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 prisistatyti 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.

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 
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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 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 su kelionę parduodančiu agentu. 

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/keliautojams.

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 Ispaniją 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 pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse www.vilnius-airport.lt, www.teztour.lt. 
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt, 
pasirinkę Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją. 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.
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.

Bagažas 
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio 
bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo 
registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Jeigu keli 
asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 
kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį vykdančios 
aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės 
dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą 
rasite interneto svetainėje www.teztour.lt, pasirinkę 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 . 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 

Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, 
gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, 
vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir 
pan.  Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius 
ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, 
žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius 
daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti 
pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius 
kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, 
induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, 
ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau 
informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis. 
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant 
reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ 
TOUR atstovą.

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 tinkamo 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 ir grįžimo datas bei 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.

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 
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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 
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. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją 
dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo 
dingimo / sugadinimo. 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. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi 
keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio 
ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, 
taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose nurodytais 
pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos 
reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus 
numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus 
patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

TEz TOUR atstovai 
Įsigiję kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) tarptautiniame 
Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į UAB „Tez 
Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas suteiks visą 
reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB „Tez Tour“ biurą galite rasti 
tarptautiniame Vilniaus oro uoste, keleivių terminalo trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės 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. Visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju 
telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
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 tam tikrus tos šalies nustatytus 
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 svetainės ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose 
viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo 
sutartį užsakyto tipo, viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario 
apstatymas baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje 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 aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai 
atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose. 

Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali 
keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su naujesne ir 
aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus 
pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto svetainėje www.teztour.lt.

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra 
laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai 
suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu 
atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti 
poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame 
korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova 
arba dvi atskiros viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio 
kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna 
mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu 
vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame 
gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu. 
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti apartamentai, Suite tipo 
numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai viešbučiuose nėra 
standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės 
tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant 
užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, 
rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis 
sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik 
turistams pageidaujant jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos 
sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui 
(kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas 
tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai 
priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt 
viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų būtina 
laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų 
draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, 
kelionės organizatorius dėl to neatsako.
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias nedelsiant 
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informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba 
aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. 
Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų 
teikimo sutarties pažeidimu. UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
www.teztour.lt pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, 
tačiau informaciją šiose interneto svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. 
Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto 
dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo 
viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta 
žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Turistinį mokestį reikia 
mokėti daugelyje Italijos miestų. Mokestį turi mokėti visi apsistojantys miesto 
apgyvendinimo įstaigose, tik atvykus arba išvykstant. Surinktos lėšos keliauja į 
miesto biudžetą turizmo infrastruktūros priežiūrai bei tobulinimui. Mokestį moka 
tiek individualiai, tiek organizuotomis grupėmis keliaujantys turistai. Privaloma 
turistinė rinkliava gali būti nuo 0,20 iki 10,00 EUR asmeniui parai. 
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 valandos. Tokia tvarka galioja 
nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį laikas yra ankstesnis nei 
laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val..  Jei 
yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai 
turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą 
papildomą mokestį.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš 
oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo 
dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais pervežimas gali 
būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais turistais. Įprastai turistus 
lydi TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti 
išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve 
arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant 
susisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių 
viešbučių lokacijos autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ 
siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami 
iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali 
tekti eiti pėsčiomis. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti 
pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto 
pervežimo oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: 
G – grupinis pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas 
pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

Maitinimas 
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room Only) – be maitinimo.
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti 
tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos 
alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio 
administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės 
metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis 
savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. 
Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, vanduo). 
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 kitaip vadinamo 
švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltuosius ir karštuosius gėrimus. Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 
valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo 
gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), 
švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali 
būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti 
įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už 
papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti ryte arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už 
papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų 
paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Sardiniją 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.

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.

Seifas 
Visiems turistams 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.

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 
mineralinio vandens ir / arba gaiviųjų gėrimų. 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. 
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Svarbi informacija keliaujantiems
Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti 
ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

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 (Sardinijoje – gegužė / rugsėjis) viešbučių 
teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos,  pvz., gali neveikti atviri 
baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali 
vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru 
dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių 
administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę 
savo nuožiūra keisti numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei 
mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

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

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

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų 

trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja ir vykdo TEZ TOUR 
ITALY. UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja, nevykdo ir 
už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei 
jas teikiančius subjektus.   

Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas skaičiuojamas 
nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, kad, pvz., nuo vieno 
viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 metrų ir daugiau).  
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose gali keistis 
atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.  

Ant jūros kranto
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos 
ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros 
kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros kranto, 
nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kad viešbutis 
įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, prie kurios nėra paplūdimio. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.  

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet 
gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau 
dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali 
skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo 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. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.  

„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.   

Miesto / privatus paplūdimys  
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Sardinijoje 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. 
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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.   

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. 
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.   

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

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run Of The House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsakytame 
viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. Numerio 
tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 

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

NAUDINGA ŽINOTI
TEZ TOUR ITALY biuras Kaljaryje
Via dell‘Artigianato 15, 09122 Cagliari, Italy
Tel. +39 366 439 8681
El. paštas sardinia-operation@teztour.it 

LR ambasada Italijos Respublikoje
Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Rome, Italy
Tel. +39 06 855 90 52
Faks. +39 06 855 90 53
El. paštas amb.it@urm.lt

Pasibaigus konsulato darbo laikui bei poilsio ir švenčių dienomis 
nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais 
skambinkite į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją 
telefonu +370 706 52444.

Vietinės tarnybos

Karabinieriai (karo policija) – 112

Policija – 113

Greitoji pagalba – 118

Gaisrinė – 115

Visa kataloge pateikiama informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje www.teztour.lt. 
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turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
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. Кatalogas, 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:

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, 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 
grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus.

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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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. Ginčus dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 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.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt54 55
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2015-09-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.lt.
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