
EKSKURSIJŲ PROGRAMA MALAGOJE 2021 M.

Ekskursijos 
pavadinimas

Poilsio zona

Malaga
Toremolina

Benalmadena
Fuengirola

Marbela
San Pedro

Estepona Išvykimo diena

Ekskursijos rusų kalba

Sevilija 102€ 99 € 110 € 114 € II

Gibraltaras 88 € 85 € 85 € 85 € III

Ronda-Satenil de las 
Bodegas

63 € 60 € 60 € *** IV

Karališkasis takas 
(vaikams nuo 8 m. kaina 
kaip suaugusiam)

58 € 55 € 62 € 69 € IV

Granada – Alhambra 102 € 99 € 110 € 114 € V

Ekskursijos anglų kalba

Sevilija 75 € 77 € 79 € 86 € II

Gibraltaras 68 € 65 € 65 € 65 € III

Ronda-Satenil de las 
Bodegas

45 € 42 € 42 € *** IV

Karališkasis takas 
(vaikams nuo 8 m. kaina 
kaip suaugusiam)

51 € 48 € 55 € 62 € IV

Granada – Alhambra 75 € 72 € 79 € 86 € V

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“.

Papildomos paslaugos:
    •  Geriausios kainos automobilių nuomai (visos kategorijos). Pilnas draudimas, be užstato.
    •  Individualios ekskursijos (teirautis gido). 
    •  Ekskursijos vyksta mažose grupėse su mikroautobusais. 
    •  Jeigu norėsite keliauti savarankiškai ir Jums reikės rusakalbio gido, galime suteikti tokią paslaugą (teiraukitės savo gido).
    •  Jeigu norėsite individualaus turo, mes sukursime Jums kelionių planą (už papildomą mokestį ).

Ekskursijų sąlygos:
• * 100% bauda atšaukus ekskursiją likus 48 valandoms;
• **Jei ekskursija į Granadą ir Madridą atšaukiama likus mažiau nei 96 valandoms iki jos pradžios – (4 dienos), visa suma yra 

negrąžinama;
• Vaikams iki 3 metų be sėdimos vietos – nemokamai;
• Vaikams nuo 4 metų iki 10 metų, taikoma 20 % nuolaida;
• Visos kainos nurodytos eurais;
• Neatvykus laiku į ekskursiją, sumokėta suma – negrąžinama;
• Ekskursijų kainos ir laikas gali skirtis, (teirautis gido).

Dėmesio! 
Vykstant į Gibraltarą ir Granadą – būtina su savimi turėti pasą.Priešingu atveju, gidas pasilieka teisę Jūsų neimti į ekskursiją (pinigai 
nebus grąžinami).
Karališkasis takas: reikalingi uždari batai. Einant taku, draudžiama naudoti lazdas, skirtas vaikščiojimui ir trikojus.
Sevilija: į Sevilijos katedrą draudžiama eiti su paplūdimio rūbais, būtina prisidengti pečius.


