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IŠVYKIMAS:  Į kelionę autobusas išvyksta iš Vilniaus (galimos ir kitos paėmimo vietos). Į išvykimo vietą prašome atvykti ne vėliau 

kaip 10 min. iki išvykimo ir nevėluoti. Rekomenduojame likus 2 dienoms pasitikslinti tikslią išvykimo vietą ir laiką internetiniame 

puslapyje www.kiveda.lt arba susisiekti su kelionių organizatoriumi. 

AUTOBUSAS: Vietų skaičius nuo 16 vt (mikroautobusas) iki 56 vietų autobusas. Patogus turistinės klasės autobusas: garso ir vaizdo 

aparatūra, oro vėdinimo sistema. Autobusui judant, keleivių saugumo labui, griežtai draudžiama vaikščioti ar stovėti autobuso salone. Jei 

transporto priemonėje yra saugos diržai, reikia juos prisisegti. Dėl sugriežtintų Europos sąjungos reikalavimų, karštas vanduo 

transporto priemonėse nėra tiekiamas. Nepalikite be priežiūros savo vertingų daiktų autobuse. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl 

nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju nei kelionės organizatorius, nei transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima.  

KELEIVIŲ SĖDĖJIMO VIETOS AUTOBUSE: Keliautojai autobuse sodinami pagal kelionės pirkimo datą. Užsakant kelionę galite 

išreikšti pageidavimus dėl vietų autobuse, į kuriuos, esant galimybei, bus atsižvelgta. Sėdimas vietas gidas patikslins kelionės rytą. 

Noritys sužinoti ankščiau informaciją, susisiekite su kelionių organizatoriumi likus 2 dienoms iki kelionės pradžios.  

DOKUMENTAI:  Kelionės metu turėkite patvirtinantį dokumentą, jei turite galimybę įsigyti bilietus su nuolaida. 

 

RIBOTO JUDUMO ARBA TURINTIEMS SPECIALIŲ POREIKIŲ ASMENIMS: Ši kelionė iš esmės nėra pritaikyta riboto judumo 

asmenims. Jei turistas yra riboto judumo ar turi kokių specialių poreikių privalo informuoti kelionių organizatorių ar kelionių agentą 

sudarant sutartį. Atsiradus specialių poreikių po sutarties sudarymo turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui 

likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios. 

 

KELIONĖS METU REKOMENDUOJAME TURĖTI: 

 kuprinę; 

 Patogią avalynę, skėtį arba apsiaustą nuo lietaus; 

 šiltesnį megstinį arbna striukę;  

 fotoaparatą, video kamerą; 

 maisto ir gėrimų kelionės pradžiai; 

 medikamentų: nuo ligų, kurios gali paūmėti kelionės metu; nuo skausmo, peršalimo, virškinimo sutrikimų. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA: 

 Kelionės metu rekomenduojama turėti smulkių grynųjų pinigų; 

 Muziejuose ir kituose mokamuose objektuose lydintis gidas ekskursijų neveda;  

 Kelionių organizatorius gali keisti kelionės programą, atsižvelgdama į objektyvias sąlygas; 

 Objektų skaičius, lankymo tvarka ir įėjimo bilietų kaina gali keistis; 

 

Gero pasirengimo kelionei ! 

 

http://www.kiveda.lt/

