
EKSKURSIJŲ PROGRAMA MALJORKOJE 2021 M.

Grupinės
ekskursijos

Išvykimo
diena

EURAI

Išvykos aprašymasSuaugusiems Vaikams iki
12 m.

Apžvalginė 
ekskursija po salą

II 90,00 45,00

Pats populiariausias maršrutas . Aplankysime 
vieną iš seniausių Lluco vienuolynų, kuris 
apipintas įvairiomis legendomis. Pravažiuosime
garsiuoju Kaklaraiščio keliu, kuris driekiasi 
Serra de Tramuntanos kalnyne. Poilsis vienoje 
iš gražiausių vietų –  Kalobros įlankoje. Iš 
Kalobros plauksime laivu į Port Soller miestelį,
iš jo vyksime senuoju tramvajumi Soller 
miestelio link.

Formentoro 
iškyšulys ir Arta 
uolos

III 70,00 30,00

Vyksime į Formentoro iškyšulį,  sustosime Es 
Columer apžvalgos aikštelėje, nuo kurios 
atsiveria nuostabūs vaizdai. Poilsis viename 
gražiausiame Formentoro paplūdimyje. Su 
savimi turėti maudymosi priemones ir 
užkandžių. Po poilsio vyksime į vienus iš 
įspūdingiausius Ardos urvus, kuriuose bus 
galima pamatyti vieną iš aukščiausių 22 metrų 
susiformavusią stalaktitų figūrą.

Valldemosos 
miestelis ir Palmos 
senamiestis

IV 50,00 25,00

Valldemosa yra mėgstama menininkų ir 
kūrybingų keliautojų miestas. Jis žinomas 
visame pasaulyje. Šiame mieste prieglobstį 
rado kompozitorius Frydrikas Chopenas ir 
rašytojas Georgesas Sandas. Akmenimis grįstos
gatvelės ir namai dekoruoti gėlėmis - tarsi iš 
pasakų knygos. Pažintis su Viduramžių jūros 
sostine - Palma, kurioje stūkso įspūdingo 
grožio Katedra. Miestas apjuostas vaizdingu 
uostu su prabangiomis jachtomis. Neįmanoma 
neįsimylėti šio miesto. Įėjimo bilietai į kainą 
neįskaičiuoti.

Šou " SON AMAR"
V, VI

nuo  27,50

"House of Son Amar"pristato naują šou " 
EXHIBIT", kuriame pristatomi geriausi 
Europos menininkai, įskaitant žinomiausius 
akrobatu,s iš visame pasaulio žinomo "Show 
Cirque Du Soleil" pasirodymo. Profesionalūs 
šokėjai pristatys įspūdingą šokių choreografiją, 
skambės garsiausių didžėjų muzika. Papildomai
– nuvežimas ir parvežimas 15 EUR.

Akvariumas
IV,V, VI, VII

25,50 14,00
Vienas gražiausių akvariumų Europje. 
Išsamesnės informacijos apie pervežimą 
teirautis gido.

Delfinariumas IV,V, VI, VII 26,00 nuo 11,00
Išvyka į jūrų muziejų. Jos metu galėsite 
pamatyti delfinus, ruonius ir papūgas.



Dienos išvyka su 
burlaiviu

Pasirenkama
savaitės
diena

115,00 115,00

Dienos išvyka jachta su sustojimais. Jų metu 
bus galima maudytis vaizdingose vietose. 
Patiekiami bus lengvi užkančiai. Nepamirškite 
apsauginių kremų, kepurių ir maudymosi 
kostiumėlių.

Žvejyba
Pasirenkama

savaitės
diena

200,00 200,00 Daugiau informacijos sužinosite iš gido

Skrydis oro balionu
Pasirenkama

savaitės
diena

165,00 90,00
Rekomenduojame pasiimti šiltesnių viršutinių 
rūbų, patogią avalynę. Apie išvykimą Jus 
informuos gidas. Vaikai -– tik nuo 4 metų. 

Mašinos nuoma Kasdien Teirautis gido

Ekskursijos atsisakymas arba jos keitimas galimas likus ne mažiau nei 48 valandos iki ekskursijos 

pradžios. Atsisakius ekskursijos likus mažiau nei 48 valandos iki jos pradžios – ekskursijos įmokėta kaina 

nėra grąžinama. Su galiojinčiomis ekskursijos atsisakymo taisyklėmis galite susipažinti 

čia:http://teztour.es/rules.html

Tikslų ekskursijos surinkimo laiką Jums praneš atstovas ekskursijos įsigijimo metu ! Organizatoriai 

pasilieka teisę keisti grupinių ekskursijų laiką ir programą, priklausomai nuo oro sąlygų, bei grupės 

surinkimo.

Informaciją apie ekskursijas Jums suteiks Tez Tour atstovas informacinio susitikimo metu.
Ekskursijų organizatorius pasilieka teisę keisti kelionių laikus, kainas ir programą.
Ekskursijos gali vykti lietuvių, rusų arba anglų kalba (teirautis Tez Tour atstovo).

Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR ISPANIJA“.


