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KELIAUJAME
ATSAKINGAI

Šiandieniame pasaulyje dažnai girdime „atsakingo gyvenimo“
sąvoką: ką pirkti, ko nepirkti, kaip rūšiuoti šiukšles, kodėl rinktis „žaliąjį“ transportą ir kt. Augant visuomenės sąmoningumui,
vis garsiau kalbama ir apie būtinybę keliauti atsakingai. Atsakingas, t. y. „žaliasis“, tvarusis, darnusis turizmas – tai keliavimas,
turintis mažiausią neigiamą poveikį aplinkai ir didžiausią naudą
vietos bendruomenei. Kaip tinkamai tai daryti? Dalijamės naudingais patarimais.

KĄ GALIME
PADARYTI
JAU ŠIANDIEN
Mažinkime išmetamųjų dujų kiekį. Vaikščiokime pėsčiomis,
važinėkime dviračiu ar elektromobiliu. Keliaukime traukiniu,
viešuoju transportu, venkime skrydžių, kur tai įmanoma. Atsakingai rinkdamiesi kelionės transporto priemones, išvengsime
globalinės gamtos taršos, mažinsime išmetamųjų dujų (CO2)
kiekį, turintį didelės įtakos klimato kaitą sukeliančiam šiltnamio
efektui, dėl ko kenčia, nyksta ne tik gyvūnija bei augalija, bet ir
„žudome“ patys save.

„Įsivaikinkite“. Nusibodo kalbos – imkitės veiksmų. „Įsivaikinkite“, globokite baltąjį lokį, dramblį, tigrą ar gorilą, aukokite ir
padėkite išsaugoti gyvūniją (kaip imtis iniciatyvos – skaitykite
www.worldwildlife.org/initiatives).

Kasmet pasodinkime po medį. Kuo žalesnė Žemė, tuo lengviau
kvėpuoti visiems!

Skleisti žinią – ne gėda. Pasaulyje gausu problemų ir, jei užsimerksime, jos neišnyks... Pradėkime nuo savęs, ugdykimės,
švieskimės, skleiskime žinią, tapkime pavyzdžiu rūšiuodami,
rinkdami šiukšles, saugodami gamtą bei atsakingai rūpindamiesi aplinka, kurioje gyvename.
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Medžiokime tik su fotoaparatu. Ar baltojo lokio kailis, šildantis
kojas, ar elnio ragai, puošiantys sieną, tikrai verti gyvūno mirties? Grožėkimės gyvūnais nuotraukose, filmuose, natūralioje
aplinkoje!
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KAI KELIAUJU ATSAKINGAI
IR EKOLOGIŠKAI:
• palaikau vietinius amatininkus, įsigydamas jų gaminių sau ar lauktuvėms,
kurie galbūt kainuos kiek brangiau, tačiau džiugins originalumu, natūralumu ir kokybe. Neperku masinės gamybos ir prekybos suvenyrų (kurių dauguma, deja, yra gaminama net ne toje šalyje, kurioje lankotės);
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• mielai apsistoju pas vietinius, ekovilose ar autentiškose poilsiavietėse, kad
artimiau pažinčiau vietos kultūrą, papročius, tradicijas; keliauju pagarbiai,
laikausi elgesio rekomendacijų;
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• mielai ragauju vietos virtuvės patiekalus, tačiau niekada neužsisakau patiekalų iš nykstančių, egzotinių ar kankinamų gyvūnų, kurie žudomi specialiai
tam, kad sužinotume jų skonį…;
• visur keliaudamas vežuosi daugkartinio naudojimo gertuvę vandeniui ir
savo puodelį kavai, o vaisių kokteilį ar sultis moku gerti ir be plastikinio šiaudelio;
• pirkdamas vaisius, daržoves, kitas gėrybes vietiniame turguje ar kitur, nenaudoju plastikinių maišelių, o visus pirkinius dedu tik į savo daugkartinio
naudojimo – medžiaginius krepšelius / ekologiškus maišelius;
• kad ir kur lankyčiausi ar apsistočiau – gamta ir aplinka lieka tokia, kokia buvusi – joje ne vieta mano šiukšlėms.

6 DALYKAI, KURIUOS GALI
PADARYTI KIEKVIENAS, KAD
PLASTIKO BŪTŲ MAŽIAU
• Atsisakykite plastikinių maišelių. Skaičiavimai
rodo, kad dabartinis plastikinio maišelio „gyvenimas“ trunka vos 15 min. Neškitės į parduotuvę savo daugkartinio naudojimo maišelius.
• Nenaudokite šiaudelių. Nebent jums jų prireikia dėl sveikatos sutrikimų... Bet net ir tuo
atveju galima naudoti popierinius.
• Nepirkite gėrimų plastikiniuose buteliuose.
Visame pasaulyje kas minutę parduodama milijonas plastikinių butelių su įvairiais gėrimais...
Įsigykite ir turėkite nuosavą vandens gertuvę!
Juk tai yra taip paprasta... Na, o jei nerimaujate
dėl vandens kokybės, galite rasti gertuvių su
filtru.

• Venkite plastikinių pakuočių. Pavyzdžiui, vietoj skysto muilo pirkite gabalinį. Taip pat pagal poreikį stenkitės įsigyti gaminių dideliais
kiekiais / didelėse talpyklose. Venkite į plastiką supakuotų vaisių ir daržovių. Nenaudokite
plastikinių lėkščių, puodelių ir kitų stalo įrankių.
• Rūšiuokite ir priduokite perdirbti, ką tik galite.
Visame pasaulyje perdirbama tik 18 % plastiko: Europoje – 30 %, Kinijoje – 25 %, o JAV –
vos 9 %.
• Nešiukšlinkite. Visame pasaulyje 73 % paplūdimių šiukšlių sudaro plastiko atliekos: cigarečių
nuorūkos, buteliai ir kamšteliai, maisto popierėliai, pirkinių maišeliai, polistireno dėžutės.

Ieškokime natūralumo, atsigręžkime į gamtą, vertinkime autentikos grožį,
nuveikime kažką neįprasto, gero, naudingo, pažinkime šalį kitaip – atverkime
duris ekoturizmui. Patirkite malonumą keliaudami atsakingai!
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WE TRAVEL

EKOKELIONĖS

BRAZILIJA
PAŽINTINĖ KELIONĖ
BRAZILIETIŠKOS
KASKADOS SU POILSIU

ŠRI LANKA
VILIOJANTI
AUTENTIŠKUMU IR
EGZOTIKA SU GRUPE

Kelionėje:

INDONEZIJA
NUOTYKINĖ KELIONĖ
SU POILSIU BALIO
SALOJE SU GRUPE IR
VADOVU IŠ LIETUVOS

• Rio de Žaneiro šurmulys

Kelionėje:

• Igvasu kriokliai – UNESCO paveldo
objektas ir naujasis pasaulio stebuklas

• Nepakartojamas poilsis ir atgaiva reginių bei naujų potyrių kolekcininkams.

• Habaranos kaimelio gyventojų kasdienybė;

• Amazonijos džiunglių kerai

13 dienų kelionė.

15 dienų kelionė.

Išvykimas: 2019 m. balandžio 16 d.,
liepos 9 d., rugpjūčio 13 d., rugsėjo 17 d.,
spalio 15 d.

Išvykimas:
Nuo sausio iki kovo mėn.
kaina nuo 2

428 € + skrydis

• darbas arbatmedžių plantacijoje;
• poilsis smėlio paplūdimiuose.
13 dienų kelionė.

Kaina nuo 1270

€ + skrydis

Kaina nuo 1

280 € + skrydis
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Kaina nuo 2

• Minerijos nacionalinio parko gyventojai: drambliai, elniai, buivolai;

Išvykimas: 2019 m. spalio 8 d.

528 € + skrydis

Nuo balandžio iki lapkričio mėn.

Kelionėje:
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Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

PERU
SENŲJŲ RŪMŲ MISTIKA
IR ŽAVESYS
Kelionėje:
• žavingoji šalies sostinė Lima;
• istorinė galingiausios Inkų imperijos
sostinė Kuskas;
• Peru pasididžiavimas Maču Pikču;
6 dienų kelionė.
Išvykimas: Kelionės datos pasirenkamos
individualiai.
Kaina nuo 799

€ + skrydis

NAUJOJI ZELANDIJA
KIA ORA!
Kelionėje:
• terminio parko Te Puia geizeriai, ežerai ir
natūralūs purvo baseinai;
• Vaitomo urvai – magiškas „žvaigždėtas“
dangus virš požeminės upės;
• Rotorua su maoriais, kiviais ir geizeriais;
• žygis Tongaryro nacionaliniame parke.
12 dienų kelionė.
Išvykimas:
2019 m. kovo 31 d., spalio 5 d., spalio 29 d.,
lapkričio 23 d., gruodžio 17 d.

PIETŲ AFRIKOS
RESPUBLIKA IR
SVAZILANDAS
PAŽINTIS SU AFRIKA
PĖSČIOMIS
Kelionėje:
• Kriugerio nacionalinis parkas ir „didysis
penketas“;
• pasivaikščiojimas po Svazilando ir Drakono kalnus;
• Isimangaliso balažemių parkas –
UNESCO paveldo sąrašo pažiba;
• Zulų karalystė.
14 dienų kelionė.
Išvykimas: nuo sausio iki gruodžio (visus
metus)

Kaina nuo 2

920 € + skrydis

Kaina nuo 1

990 € + skrydis

VIETNAMAS
VIETNAMO AKVARELIŲ
DĖLIONĖ SU GRUPE
Kelionėje:
• du skirtingo charakterio Vietnamo
didmiesčiai – Hanojus ir Ho Či Minis;
• gamtos stebuklas Ha Longo įlanka;
• kalnų magija – Sapa;
• ekolodžija ir tausojamasis turizmas;
• Hujė – imperatoriškojo Vietnamo
dvelksmas;
• centrinio Vietnamo paplūdimai;
• Mekongo deltos gyvenimo ritmas.
13 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. balandžio 24 d.,
rugsėjo 11 d.

PANAMA, KOSTA RIKA
IR NIKARAGVA
Kelionėje:
• Panamos kanalas – 8 pasaulio stebuklas;

• Nikaragvos ežeras – vienintelis gėlavandenis pasaulio ežeras, kuriame gyvena
bukasnukiai rykliai;

Kaina nuo 1

• nacionaliniai parkai, kurių augalijos ir
gyvūnijos įvairovė didesnė už visos Europos;
• poilsis Ramiojo vandenyno pakrantėje.
12 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. šeštadieniais ir
sekmadieniais.

• Ometepė – sala tarp jūros ir vandenyno;
• Centrinės Amerikos Šveicarija vadinama Kosta Rika;

299 € + skrydis

Kaina nuo 2

599 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
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• Nikaragva – kolonijinis paveldas ir atogrąžų egzotika;

• Arenalio ugnikalnis;
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WE TRAVEL

PAŽINTINĖS
KELIONĖS
SU GRUPE

AUSTRALIJA IR NAUJOJI
ZELANDIJA. DVIEJŲ
ŠALIŲ KVINTESENCIJA
Kelionėje:
• Ersas – švenčiausia aborigenų uola;
• „Raudonasis Australijos centras“ – Alis
Springsas;
• Australijos stebuklas ir simbolis Dvylikos
Apaštalų uolų virtinė;

INDIJA
POPULIARIAUSIU
AUKSINIO TRIKAMPIO
MARŠRUTU

KINIJA
AUKSINIAI KINIJOS
PUSLAPIAI

Kelionėje:

• seniausia ir geriausiai iki šių laikų išlikusi
civilizacija;

• Indija atsiskleidžia keliaujant Auksinio
trikampio maršrutu. Skirtingi Indijos
pasididžiavimo objektai – chaotiškasis
Delis, spalvingasis Džaipuras, visų laikų
įspūdingiausias Tadž Mahalo šedevras
Agroje;
• patogus skrydis į Delį per Kijevą;
• popietinė arbatėlė istorinio paveldo
Maharadžų rūmuose;
• prisilietimas prie tradicinės virtuvės –
vakaras gaminant maistą svetingoje ir
nuoširdžioje indų šeimoje;
• jogos treniruotės su guru;
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• vegetariško maisto potyriai ir lieknėjimo ypatumai;
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Kelionėje:

• Didžioji kinų siena – vienas didžiausių
statinių žmonijos istorijoje;
• Terakotinė armija – įstabus pasaulio stebuklas;
• meno kūriniais paryškintas įspūdingas
kraštovaizdis;
• aštuoni UNESCO saugomi objektai.
11 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. balandžio 19 d., rugsėjo 17 d.
Kaina 1

299 € + skrydis

• unikaliausias pasaulyje koralų darinys –
Didysis barjerinis rifas;
• Milfordo įlankos kruizas fiordų pasaulyje;
• Naujosios Zelandijos vyno degustacija;

• ajurvedos sveikatos centras „Tamaya“ ir
atjauninamieji masažai;

• terminio parko Te Puia geizeriai, ežerai ir
natūralūs purvo baseinai;

• galimybė pasimatuoti sarį ir fotosesija.

• Vaitomo urvai – magiškas „žvaigždėtas“
dangus virš požeminės upės

8 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. balandžio 19 d., rugsėjo 15., spalio 20 d., lapkričio 3 d.
Kaina 769

€ + skrydis

23 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. lapkričio 14 d.
Kaina 4

979 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

GVATEMALA, HONDŪRAS
IR SALVADORAS
IŠLIKUSIO MAJŲ
PASAULIO ŠIRDIS
Kelionėje:
• majų civilizacijos paminklai – Tikalis
Gvatemalos džiunglėse ir rafinuotas Kopanas Hondūre;
• majai, stebuklingai išsaugoję savo kalbą, tradicijas, pasaulėžiūrą, tautinius
drabužius ir net maisto gaminimo būdą;
• Antigva ir kolonijinis jos paveldas;
• veikiantis Pakajos ugnikalnis;
• didžiulis Atitlano ežeras trijų ugnikalnių
ir 12 vaizdingų indėnų miestelių apsuptyje;
• Hondūro deimantas Kopanas ir paukščių parkas „Macaw Mountain“;
• komfortiškas poilsis prie Ramiojo vandenyno Salvadore.
14 dienų kelionė.

PIETŲ KORĖJA
PAŽINTINĖ KELIONĖ Į
PIETŲ KORĖJĄ, RYTINĖS
RASOS ŠALĮ SU GRUPE
IR VADOVU IŠ LIETUVOS

Išvykimas: 2019 m. lapkričio 14 d.
Kaina 2

079 € + skrydis

Kelionėje:
• Išmanusis Seulas.
• Demilitarizuota Šiaurės ir Pietų Korėjų
zona.
• Pribloškiantis Pietų Korėjos gamtos
grožis ir nacionalinės kultūros paveldas.
• Budos žemės šventovė.
• Kulinarinė kimčių gaminimo pamoka.
• Mandarinų derliaus ėmimas.
• Nakvynė ir meditacija budistų vienuolyne.
• Nepaprastai sena istorija ir religinės
tradicijos – kelių susiliejusių kultūrų
paveldas.
• Gurmaniški malonumai.
• Korėjos brangakmenis – gražuolė Čedžu sala.
• Smagios derybos, perkant lauktuves.
12 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. rugsėjo 26 d.
Kaina

1970 € + skrydis

13 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. gegužės 13 d., spalio
16 d.
Kaina 1

Kelionėje:
• kerintys kruizai po Ha Longo įlanką ir
Mekongo deltą;
• UNESCO saugomas Luang Prabangas
Laose ir jo nuostabaus grožio vienuolynai;
• Khmerų civilizacijos šedevras Angkoro
šventykla ir tūkstančio lingamų upė
Kambodžoje;
• poilsis Fan Tieto kurorte.
14 dienų kelionė.
Išvykimas: 2019 m. lapkričio 8 d.
Kaina 1

899 € + skrydis

ETIOPIJA
KITAS PASAULIS
Kelionėje:
• išskaptuotos uolose Lalibelos bažnyčios
– viso krikščioniškojo pasaulio paminklas;
• endeminės gelados ir Simeno nacionalinio parko grožybės;
• tradicijų magija ir pažintis su tsemajų,
dasenešų, hamerių, mursių gentimis;
• aromatingosios Etiopijoje užaugintos
kavos skanavimas.
• Ilgametė patirtis organizuojant keliones į Etiopiją, pačių atrinkti viešbučiai,
gidai, transportas.
16 dienų kelionė
Išvykimas: 2019 m. lapkričio 5 d.

999 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

Kaina 2

390 € + skrydis

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

KINIJA IR TIBETAS
ŠANGRI LA ARBA
NEATRASTAS TIBETAS
SU GRUPE

VIETNAMAS, LAOSAS
IR KAMBODŽA
TRYS UŽBURIANTYS
AZIJOS PASAULIAI
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WE TRAVEL

PAŽINTINĖS
KELIONĖS
SU PRISIJUNGIMU

JUNGTINĖS AMERIKOS
VALSTIJOS
KALIFORNIJA, NEVADA,
ARIZONA IR JUTA
Kelionėje:

JORDANIJA
RAUSVOSIOS ROŽĖS
MIESTAS IR MINARETŲ
KOKTEILIAI NEGYVOJOJE
JŪROJE
Kelionėje:
• rausvosios rožės miestas – Petra;
• Negyvoji jūra – natūralus SPA;
• Amanas – Jordanijos sostinė.
4 dienų kelionė.
Kelionės datos pasirenkamos individualiai.
Kaina nuo 450

BALIS
VISOS BALIO SPALVOS IR
POTYRIAI
Kelionėje:
• Balio unikalumas – ryžių terasos, vešlios
džiunglės, kriokliai;
• šventyklos, rūmai ir senos tradicijos;
• kultūrinis turizmas Ubude;
• paplūdimiai, nardymas, vandens sporto
pramogos.
13 dienų kelionė.

• Los Andželas – kino meka;
• Didysis Kanjonas – didingas gamtos stebuklas, CNN įtrauktas į 7 gamtos pasaulio stebuklų sąrašą;
• Braiso Kanjonas – gamtos improvizacijų
galia;
• Las Vegasas – svajonės ir aistros žaismas;
• San Diego senamiestis, menantis vesterno laikus;
• Josemičio nacionalinis parkas – unikalaus grožio gamtos lopinėlis su laukiniais gyvūnais ir paukščiais;
• San Fransiskas – vieta, kur yra visko po
truputį.
10 dienų kelionė.
Išvykimas: nuo 2019 m. gegužės iki gruodžio mėn.

Kelionės datos pasirenkamos individualiai.

€ + skrydis

Kaina nuo 1

055 € + skrydis

Kaina nuo 1

739 € + skrydis

MADAGASKARAS
GAMTOS STEBUKLŲ
SALA

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kelionėje:
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•
•
•
•

Lemūrų karalystė Madagaskaras;
UNESCO saugomi pirmykščiai miškai;
endeminis lapės ir šuns mišrūnas fosas;
Madagaskaro nacionalinio medžio baobabo didybė.

13 dienų kelionė.
Kelionės datos pasirenkamos individualiai.
Kaina nuo 1

569 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

ARMĖNIJA
NUOSTABIOS GAMTOS
IR SENŲJŲ VIENUOLYNŲ
ŠALIS
Kelionėje:
• Ečmiadzino katedra, menanti pirmuosius Armėnijos krikščionis;
• romėnų palikimas – Garni šventykla;
• nemirtingas Armėnijos simbolis Ararato
kalnas;
• saldus ir mėlynas tarsi dangaus žydrynė
Sevano ežeras;
• daugybę istorijų saugantys unikalūs
vienuolynai.

MIANMARAS
SPALVŲ MOZAIKA
Kelionėje:
• Rytų Azijos puošmena Paganas;
• didžiausia pasaulyje Kutodavos pagodos knyga;
• geologinis ir kultūrinis stebuklas Popos
kalnas;
• poilsis baltojo smėlio paplūdimio kurorte Bengalijos įlankoje.
12 dienų kelionė.
Kelionės datos pasirenkamos individualiai.

Kelionėje:
• Egzotiniais vaisiais mirgantis plaukiojantis turgus ir Didžiosios Kvė upės turtai;
• Patajos kurortas – Vakarų ir Rytų kultūrų
sintezėi;
• Čango salos balto smėlio paplūdimiai ir
smaragdinė Kinijos jūra.
15 dienų kelionė.
Skrydžiai iš Vilniaus ir Rygos.

8 dienų kelionė.

Išvykimas: lapkričio - kovo mėnesiais.

Kelionės datos nuo kovo iki lapkričio.
Kaina nuo 795

TAILANDAS
TAJŲ KULTŪROS BEI
GAMTOS TURTAI SU
POILSIU ČANGO SALOJE

€ + skrydis

Kaina nuo 1

599 € + skrydis

Kaina nuo 1099

€ + skrydis

IZRAELIS
SAVAITĖ POILSIUI IR SUSIPAŽINIMUI SU ŠALIMI

HAVAJAI
SPALVINGŲ PAPLŪDIMIŲ
KRAŠTAS

EGZOTIŠKASIS
AZERBAIDŽANAS

Kelionėje:

Kelionėje:

• niekada nemiegantis Tel Avivas;
• seną istoriją menantys miestai: Jeruzalė,
Galilėja, Nazaretas;
• Negyvosios jūros dovanos;
• Netanijos kurorto malonumai.

• Maujis – viena iš 10 vaizdingiausių vietų
pasaulyje;
• Didžioji sala (Havajai) – 11 klimato zonų
sala, pirmaujanti pasaulyje pagal orchidėjų auginimą;
• Oahu – tūkstančio krioklių žemė;
• Kauajis – pati seniausia Havajų sala, jos
amžius – apie 6 mln. Metų.

• UNESCO saugomi milžiniški Širvano
šachų rūmai;
• mistinė ugnies šventykla Ateshgah ir
liepsnojantis Janardago kalnas;
• Kobustanas – priešistorinių raižinių ir
400 purvo vulkanų žemė;
• antra pagal dydį pasaulyje promenada
Baku Boulevard.

8 dienų kelionė.

9 dienų kelionė.
Kelionės datos pasirenkamos individualiai.

Kaina nuo 441

€ + skrydis

Kaina nuo 1

4 dienų kelionė.
Kelionės datos pasirenkamos individualiai nuo balandžio iki rugsėjo mėn.

339 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

Kaina nuo 312

€ + skrydis

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kelionės datos pasirenkamos individualiai.

Kelionėje:
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PAŽINTINĖS
KELIONĖS
DĖLIONĖS

STAMBULAS
ILGASIS SAVAITGALIS
STAMBULE
Mados, architektūros ir kulinarinių atradimų didmiestis žavi nuolat verdančiu
gyvenimu, gardžios kavos ir prieskonių
aromatais. Kiekvienas keliautojas ras savąjį Stambulą – besilinksminantį ir šėlstantį,
stebinantį kulinariniu skoniu ar romantiškai vingiuojantį siauromis gatvelėmis.
Rekomenduojame:
• paklaidžioti senamiesčio gatvelėmis ir
užsukti į Didijį turgų.
• nuplaukite į Princesės salą (nuo 49 €)
Kelionės data: skrydžiai kasdien
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, 3 n. 3* viešbutyje su pusryčiais, pervežimas.
Kaina nuo 349

€

BERLYNAS IR VIVID ŠOU
Vivid šou – tai pasirodymas, kurį privalu
pamatyti kartą gyvenime. Tai yra odė gyvenimui ir meilei. Daugiau nei 300 artistų
kuria reginį, nuo kurio šiurpsta oda ir atima kvapą.
Rekomenduojame:
• Nuostabi miesto panorama iš TV bokšto
(nuo 24 €)
• Išbandykite nemokamą ekskursiją pėsčiomis po miestą su gidu (nepamirškite
sumokėti arbatpinigius gidui)

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kelionės data: skrydžiai kasdien
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Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis orlaivio bagažas, pervežimas, 3 n. 3*
viešbutyje su pusryčiais, bilietai į „Vivid“
šou.

Kaina nuo 329

€

NEAPOLIS
PICOS TĖVYNĖ
Gąsdinantis ir užburiantis Neapolis nepalieka abejingu nei vieno čia atvykusio.
Šis miestas garsėja fotogeniškiausiomis
panoramomis, net 70 proc. pastatų žvelgia į ilanką, o dar Vezuvijaus ugnikalnis
tolumoje.
Rekomenduojame:
• važiuokite metro I linija, nes metro stotys tikri meno kūriniai.
• Ekskursija aplankant senovės Romos
miestą Herkulaneum ir Vezuvijų (nuo
48 €)
Kelionės data: skrydžiai iš Kauno ketvirtadieniais ir sekmadieniais
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis bagažas, 3 n. 3* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 190

€

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

NICA
VIDURŽEMIO PERLAS
Švelniai skalaujama Viduržemio jūros ir
meiliai apgaubta kalnais kasmet Nica traukia keliautojus iš viso pasaulio. Turtinga ir
įdomi istorija, nuostabus maistas-puikus
romantiškas pabėgimas
Rekomenduojame:
• Pusės dienos ekskursija Monakas, Monte Karlas ir Eze (nuo 55 €)
• Nukeliaukite į Nicos širdį – Maseną aikštę

TEL AVIVAS
Izraelis garsėja ne tik savo istorija, bet ir
ryškiais kontrastais: nuo oazių iki dykumų,
nuo laisvamaniškumo iki griežčiausių religinių suvaržymų. Šioje nedidelėje šalyje
kaskart stebėsitės puikia virtuve, tradicijomis ir papročiais.
Rekomenduojame:
• pasivaikščioti Tel Avivo promenada ir
paskanauti falafelių
• aplankyti Jeruzalę (nuo 60 €)

Kelionės data: skrydžiai iš Vilniaus antradieniais ir šeštadieniais.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis bagažas, 3 n. 3* viešbutyje.

Kaina nuo 289

€

Kelionės data: skrydžiai iš Kauno antradieniais ir šeštadieniais (nuo balandžio 1d.
pirmadieniais ir penktadieniais).
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis bagažas, 3 n. 3* viešbutyje su pusryčiais,
pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal.
Kaina nuo 309

€

ISLANDIJA
SAVAITGALIS GEIZERIŲ IR
LEDYNŲ ŠALYJE
Jeigu reikėtų rinktis šalį, labiausiai stebinančią savo gamta, pirmaujančiose pozicijose
neabejotinai puikuotųsi Islandija. Kvapą
gniaužiantys sustingusios lavos laukai, į
dangų šaunantys karštų ir šaltų versmių
geizeriai ar melsvi ledynai su išraižytų fiordų
pakrantėmis. Tai tik maža dalis to, ką Islandija paruošė įspūdžių ištroškusiems keliautojams.

Kelionės data: skrydžiai iš Vilniaus pirmadieniais ir penktadieniais
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis bagažas, 4 n. 2* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 339

€

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
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Rekomenduojame:
• ekskursiją po pačias įspūdingiausias ir populiariausias vietas Islandijoje (~92 €).
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PAJUSK
ATOSTOGAS
IŠ ANKSTO

ĮSIGYK POILSINĘ
2019 M. VASAROS
KELIONĘ JAU DABAR

• TURKIJA
• EGIPTAS

Šarm aš Šeichas Naujiena!

• TUNISAS

Džerba Naujiena!

• GRAIKIJA

Kosas Naujiena!

• BULGARIJA
• JUODKALNIJA
• KROATIJA

Splitas Naujiena!

• ALBANIJA Naujiena!
• ITALIJA
• ISPANIJA
„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kosta del Solis Naujiena!
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• PORTUGALIJA

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

Atnaujintos Novaturo
pažintinės kelionės autobusu

NAUJIENA!
Nuo šiol pažintinės - poilsinės Kroatijos programos
su nauju viešbučiu UVALA SCOTT 2*!
Apgyvendinimo kompleksas yra ant jūros
kranto, Dubno įlankos pakrantėje, Kraljevica apylinkėje, netoli pagrindinio kelio į
Krk salą. Superior kategorijos paviljonai
yra dviejų aukštų, kiekviename yra nuo 15
iki 28-ių kambarių. Paviljonai yra 30 m iki
paplūdimio. Kambariuose yra vonia arba
dušas, tualetas, televizorius, šaldytuvas,
oro kondicionierius, belaidis internetas,
daugelis kambarių su vaizdu į jūrą. Restoranas, kuriame tiekiami pusryčiai ir

vakarienės yra pagrindiniame komplekso
pastate. Restorane pateikiami švediško
stalo tipo pusryčiai ir vakarienė. Komplekso teritorijoje yra baras ant jūros kranto,
kavinė su terasa, taverna - kurioje sezono
metu, vakarais groja gyva muzika, maisto
prekių parduotuvė, suvenyrų parduotuvė,
diskoteka – kuri yra seniausia visame
Kvarnerio regione. Paplūdimyje galite
išsinuomoti gultus, vandens dviračius ir
kitą vandens pramogų įrangą.

Visi kambariai su:
Oro kondicionieriumi
Televizioriumi
Šaldytuvu
Nemokamu internetu

* Dėl aplinkybių, kurių neįmanoma numatyti iš anksto, kelionės metu viešbučiai ir jų kontaktinė informacija gali keistis.

Programos kuriose rasite šį viešbutį
ATOSTOGOS
ŠIAURINĖJE KROATIJOJE
Kroatijos kurorte
pusryčiai ir vakarienės
ĮSKAIČIUOTOS!

(10 dienų)

Kroatijos kurorte
pusryčiai ir vakarienės
ĮSKAIČIUOTOS!

(8 dienos)

Nuo 280 EUR*

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
Daugiau
informacijos suteiks ir užsisakyti šias keliones Jums mielai padės West Express kelionių pardavimo agentas

* Nurodytos kelionių kainos galioja leidinio išleidimo metu. Kainos gali kisti.

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Nuo 365 EUR*

POILSIS
ŠIAURINĖJE KROATIJOJE
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Rovinis

FLY ME AWAY
– jūsų savaitgalių
kelionių operatorius

Sutaupę savo atostogų dienas, ilguosius
savaitgalius praleisite naudingai ir leisitės
į nuostabią kelionę!
„Fly Me Away“ – vienintelis kelionių organizatorius Latvijoje, siūlantis tiesioginius
užsakomuosius skrydžius savaitgaliams iš
Rygos į neįprastas Europos ir Afrikos vietas. Per aštuonerius veiklos metus buvo
pasiūlyti 40 naujų maršrutų ir pradžiuginti
12 tūkstančių keliautojų.

KROATIJA
NEATRASTASIS
ZAGREBAS
PER VELYKAS

KROATIJA
JONINĖS PULOJE

Ši kelionė tinka tiems, kurie mėgsta senovinius Vidurio Europos miestus su gerai
išlikusiais istoriniais centrais ir visais šiuolaikiniais patogumais.
Kroatijos sostinė, ekonominis, administracinis ir kultūrinis Zagrebo centras yra šiaurinėje šalies dalyje, Savos upės pakrantėse, pietiniame Medvenica kalnų šlaite,
iš kurių atsiveria puikus vaizdas į miestą.
Zagrebe gyvena maždaug 800 000 gyventojų, istoriškai jis buvo padalytas į dvi dalis
– viršutinę ir žemutinę.
Kelionės data: 2019 04 20–04 23
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis iš
Rygos, rankinis ir registruotas bagažas,
pervežimas, 3 n. 4* viešbutyje su pusryčiais.

€

Rekomenduojame apsilankyti „Brijuni“
nacionaliniame parke, kuris garsėja vešlia
augmenija, įvairių rūšių gyvūnija, čia yra ir
buvusio Jugoslavijos prezidento J.Tito vasaros rezidencija.
Kelionės data: 2019 06 22–06 26
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis iš
Rygos, rankinis ir registruotas bagažas,
pervežimas, 3 n. 3* viešbutyje su pusryčiais ir vakariene.

Kaina nuo 669

€

Įdomios kryptys iš Rygos jūsų šventiniams
savaitgaliams

KORSIKOS SALA
LAUKINIS KORSIKOS
GROŽIS
Kelionę rekomenduojame nebijantiems
aukščio ir pasiryžusiems aktyviai pajudėti.
Korsika yra natūralaus grožio kraštovaizdžio kampelis.
Sala yra vulkaninės kilmės ir dažnai dar
vadinama kalnuočiausia Viduržemio jūros
sala. Čia nepaprastai graži laukinė gamta,
o smėlėti paplūdimiai ir skaidrus žydras
vanduo traukte traukia. Rekomenduojame šias ekskursijas ar išvykas: po Bastijos
miestą, Ožiaragio pusiasalio turą, į Bonifacijaus miestą.
Kelionės data: 2019 04 19–04 23
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis iš
Rygos, rankinis ir registruotas bagažas,
pervežimas, 3 n. 3* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 639

€

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kaina nuo 549

Leiskitės į kelionę ir atraskite Pulos krašto
grožį. Pulos miestas yra Istrijos regiono
ekonominis centras. Pulos amfiteatras yra
labiausiai žinomas ir svarbiausias miesto
objektas, kuris kažkada buvo gladiatorių
kovų vieta.

Kartu su keliautojais įveikėme vulkano
Etnos viršūnę, klausėmės Cesários Évoros dainų Žaliojo Kyšulio restoranėliuose,
stebėjome romantiškus Santorino saulėlydžius ir Šiaurės pašvaistes Islandijoje, klajojome siauromis Lisabonos gatvelėmis ir,
užėmę kvapą, laukėme, kol išsiskleis pumpurai Madeiros botanikos sode.
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Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

THINK TRAVEL –
THINK TUI

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
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Neįprasčiausi
viešbučiai –
nepamirštamai
jūsų kelionei
Norite, kad Jūsų kelionė įgautų kitokių atspalvių?
Ieškote neįprastos patirties? Rinkitės įdomiausius,
keisčiausius pasaulio viešbučius, stebinančius
savo originalumu ir unikalumu!

BOLIVIJOJE
Norint kasryt gėrėtis dykumų miražais, idealiausias variantas –
tiesiog čia apsistoti. „Palacio de Sal“ – Bolivijos dykumoje esantis
viešbutis siūlo nakvynę iš... druskos suręstame pastate. Čia garantuotai patirsite neįprastų pojūčių – jame net baldai pagaminti iš
druskos! O kur dar neaprėpiami akinančio baltumo didžiausios
pasaulyje druskos (ne smėlio!) dykumos tyrlaukiai...
Nakvynė parai kainuos nuo 174 €

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

ŠVEICARIJOJE
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Kalnų mistiką pajusite apsistoję „Whitepod“ viešbutyje Šveicarijoje. Jaukiai įrengtuose iglu – stiklo kupolo formos nameliuose,
įsikūrusiuose aukštai kalnuose, jūs tiesiog negalėsite atsižavėti atsiveriančia idiliška slėnio panorama, ypač žiemos sezonu. Jei norite kasryt pabusti nepaprasto grožio gamtos apsuptyje, įkvėpti
skaidraus Alpių oro, šis viešbutis kaip tik jums!
Nakvynė parai kainuos nuo 261 €

ZANZIBARE
Dievinate povandeninį pasaulį ar esate aistringas nardytojas?
„Manta Resort“ vila, apsupta krištolinio vandens Pembos saloje
Zanzibare, keliautojams siūlo unikalią galimybę – apsigyventi
kambaryje po vandeniu. Ir nors tai skamba tarsi iš fantastikos
pasaulio – čia mėgaudamiesi viešnage pro panoraminius langus
galėsite grožėtis spalvingu vandenyno pasauliu tiesiai iš lovos ar
net ištisą naktį stebėti, kas vyksta jo gelmėse.
Nakvynė parai kainuos nuo 720 €

KOSTA RIKOJE
Kosta Rikoje įsikūręs viešbutis „Costa Verde“ svečius kviečia į neįprastą sapnų „skrydį“ – apsistoti tikrame 1965 m. lėktuve „Boeing
727“ įrengtuose kambariuose. Įspūdingai atrodančiame viešbutyje-lėktuve, tarsi „įstrigusiame“ džiunglių tankmėje, galėsite mėgautis komfortiška nakvyne bei pro langus atsiveriančiu vaizdu į
vandenyną.
Nakvynė parai kainuos nuo 250 €

KENIJOJE
Dievinantiems gamtą ir gyvūnų draugiją, be abejonės, neišdildomų įspūdžių paliks nakvynė butiko tipo „Žirafų“ viešbutyje netoli
Nairobio (Kenijoje). Jau pats viešbučio pavadinimas atskleidžia

meilę žirafoms. Čia apsistoję turėsite unikalią galimybę prisiliesti
prie šių įstabių, laisvai besiganančių gyvūnų, kurie taip pat mielai
prisijungs ir prie jūsų pusryčių stalo!
Nakvynė parai kainuos nuo 630 €

JAPONIJOJE
Japonai visada garsėjo išradingumu ir keistomis idėjomis. O ką
manote apie lovą knygų lentynoje? Tokią nakvynės patirtį siūlo
Tokijuje (Japonijoje) įsikūręs viešbutis „The Book and Bed“, siūlantis tikrą rojų knygų mėgėjams. Jaukiai ir išradingai įrengtuose
kambariuose – „lovose-lentynose“ – pasijusite tarsi pasakoje, apsupti įdomiausių pasaulio knygų įvairiomis kalbomis.
Nakvynė parai kainuos nuo 31 €

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019
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WEST EXPRESS

POILSINĖS
KELIONĖS
DĖLIONĖS

KIPRAS
ATOSTOGOS
VIDURŽEMIO JŪROS
SALOJE

ITALIJA
ATOSTOGOS ITALIJOS
PAKRANTĖJE SAULE
DŽIUGINANČIAME
BARYJE

vėl sugrįžti čia jau poilsiavusį keliautoją
ir visiškai užburia Apulijos regione pirmą
kartą besilankantį poilsiautoją.

Dėl palankaus klimato poilsiui keliautojai
į Kiprą plūsta visus metus. Žiemos būna
švelnios, maloniai šiltos su truputėliu lietaus, o vasaros – karštos ir sausos. Pasak
graikų mitologijos, būtent Kipro pakrantės bangose užgimė meilės ir jaunystės
deivė Afroditė. O salos sėkmė užkoduota ne tik jos istorijoje, bet ir geografijoje.
Kipre yra istorinio palikimo, nuostabūs
Trodo kalnai, smėlėtos pakrantės, gardus
maistas ir malonūs vietos gyventojai.

Rekomenduojame:
• ekskursiją dviračiais po Barį (nuo 25 €).

Rekomenduojame:
• ekskursiją po šiaurinį Kiprą (nuo 59 €).

Kviečiame keliauti į Barį, kur lepina saulė
ir šiluma! Svajingas, žaismingas, šiltas ir
vasariškas Baris – geresnės vietos atostogoms ir nesugalvosi. Kvapą gniaužiantys
jūros vaizdai, auksinio smėlio paplūdimai
su virš jūros pakibusiomis stačiomis uolomis ir krištolinė jūra magiškai traukia

Skrydžiai iš Vilniaus antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais

Skrydžiai iš Kauno į Pafosą ketvirtadieniais. Skrydžiai iš Vilniaus į Larnaką pirmadieniais ir penktadieniais

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis orlaivio bagažas, 4 n. 3* viešbutyje su
pusryčiais.

€

Kaina nuo 229

€

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Kaina nuo 299

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, 7 n.
3* viešbutyje su pusryčiais.
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PALMA DE MALJORKA,
ISPANIJA. POILSIS IR
PRAMOGOS MALJORKOJE
Nuostabi Ispanijai priklausanti sala, kurioje norintys
ras ramias įlankėles romantiškam poilsiui, o ieškantys
nuotykių ir adrenalino vingiuos serpantinais į kalnų
viršūnes įspūdingiausią panoramą pamatyti. Miesteliai, kaimeliai, sekmadieniniai turgūs, klubai ir šokiai
iki paryčių, o kur dar nuostabus maistas.
Rekomenduojame:
• Pasivaikščiokite Hamso urvais. Kaina nuo 19 €
• Išbandykite kelionę pėsčiomis po kalnus su patyrusiu gidu. Kaina nuo 40 €
Skrydžiai iš Kauno antradieniais ir šeštadieniais
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, 7 n. 3* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 279

€

DUBAJUS, JUNGTINIAI ARABŲ
EMYRATAI. PRAMOGOS, POILSIS
IR ADRENALINAS
Nepakartojami, kupini stebuklų, pramogų ir atrakcijų.
Moderniausia Formulės 1 trasa, vandens ir pramogų
parkai, didžiuliai prekybos centrai, įmantriausi muziejai, slidinėjimo trasos, dirbtinės salos, smaragdinis
vanduo ir nuostabūs paplūdimiai.
Rekomenduojame:
• Pakilimas į Burj Khalifa 124 ir 125 aukštus. Kaina nuo
35 €
• Pasiplaukiojimas tradiciniu laiveliu ir Dubajaus fontanų šou. Kaina nuo 19 €
Skrydžiai kasdien su persėdimu
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, 7 n. 3* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 490

€

KORFU SALA, GRAIKIJA
SAVAITĖ GRAŽIOJOJE KORFU
SALOJE
Korfu sala dažnai vadinama Europos Havajais. Nedidelė sala vilioja nuostabia gamta, kuri yra tik 58 kilometrų ilgio, o plačiausioje vietoje tėra 24 kilometrai.
Čia rasite ir tradicinius žvejų kaimelius ir nuostabius
paplūdimius ir gausybę alyvmedžių giraičių.

Skrydžiai iš Vilniaus trečiadieniais ir šeštadieniais.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, 7 n. 3* viešbutyje su pusryčiais.
Kaina nuo 239
Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

€
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Rekomenduojame:
• turą po Korfu senamiestį autobusu (nuo 18 €);
• kruizą Mėlynojoje įlankoje (nuo 28 €).
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Trys naujos kryptys
šiltajam sezonui:
Menorka, Gruzija ir
Kalabrija
Tarptautinis kelionių organizatorius „Tez Tour“ šiemet siūlo tris naujienas – išties rinktines kryptis, skirtas kelionių gurmanams. Ispanijos sala
Menorka, daug kam dar neatrasti Gruzijos kurortai ir uolėta Kalabrijos
pakrantė – netradicinės ir tarpusavyje itin besiskiriančios kryptys, vertos atsidurti kiekvieno kelionių albume.

– nedidelis, jaukus uostas bei gausybė
restoranų. O tai reiškia, kad gerų žuvies ir
jūrų gėrybių patiekalų čia rasite labai nesunkiai.

„The New York Times“
rekomenduoja
Kalabriją
Trečioji naujiena yra pietinis Italijos regionas Kalabrija. Patogūs ir tiesioginiai
skrydžiai pradedami nuo rugsėjo 5 d.
Abejojančius, kad ruduo – vėlyvas laikas
mėgautis šiluma, galima nuraminti: vasara subtropinio klimato Kalabrijoje tęsiasi
nuo ankstyvo balandžio iki spalio, šiuo
sezonu keliautojus apdovanojanti vidutine 26 laipsnių oro ir 22 jūros vandens
temperatūra.

Gruzija įsimins
kontrastais

Salų turistams –
Menorka

Pirma kryptis – nepakartojamus gamtos
kraštovaizdžius dovanojanti Gruzija. Aukščiausi kalnai ir juos raižantys upokšniai,
vienuolynai ir vynuogynų laukai, unikali
miestų architektūra ir Juodoji jūra bei jos
kurortai – Gruzija nėra didelė, tačiau ypač
turtinga kraštovaizdžių kontrastų.

Antroji „Tez Tour“ vasaros sezono naujiena – Ispanijos sala Menorka, priskiriama
Balearų salynui. Kelionė į šią salą suvilios
norinčius kuo daugiau laiko praleisti paplūdimiuose. Jų Menorkoje yra daugiau
nei Maljorkoje ir Ibisoje kartu sudėjus. Tačiau saloje netrūksta ir aktyvių pramogų,
pavyzdžiui, galima surengti žygį garsiuoju
keliu Cami de Cavalls. Juo keliaujant atsiveria įspūdingi salos vaizdai.

Vasaros pramogų sotinė – Adžarijos regione esantis Batumis. Pajūrio promenada,
apsodinta palmėmis, it iš atviruko trauktas
senovinis laikrodis, nuolat judanti įsimylėjėlių Ali ir Nino skulptūra – visa tai ir dar
daugiau pamatysite apsistoję šiame mieste ar kur netoliese kurorte įsikūrusiame
viešbutyje. Keliautojus ypač vilioja aplankyti ir Gruzijos sostinę Tbilisį.

Menorkos miesteliai, kaip ir dera idiliškoms Viduržemio jūros saloms, pasitiks
baltomis, saulėje švytinčiomis sienomis,
gotikinėmis bažnyčiomis ir akmeniniais
jaukiais senamiesčiais bei maurų architektūros palikimu. Dažno miestelio atributas

Į Egiptą – ir vasarą!
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Poilsiautojai taip pat galės rinktis populiarųjį Šarm aš Šeicho kurortą. Ši atostogų
kryptis nuostabi dėl savo klimato, mieste sukaupto istorinio paveldo ir krantus skalaujančios Raudonosios jūros, tad į Šarm aš Šeichą keliautojai plūsta ištisus metus.
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Prieš porą metų garsusis dienraštis „The
New York Times“ Kalabriją įtraukė į 52 būtinų pamatyti pasaulio vietų sąrašą. Todėl
regionas tik pradedamas atrasti ir yra atviras ieškantiems progos pamatyti unikalų
kraštą. Kalabrija gyva, autentiška, nepaliesta bei tikra, pasiruošusi priimti ištroškusius kitokios kelionių patirties.

Šiltuoju sezonu „Tez Tour“ siūlo ir tradicines kryptis: Graikiją, Bulgariją, Egiptą, Italiją, Turkiją, Ispaniją, Portugaliją, Kiprą. Beje, Kipras vasarą – taip pat naujiena, mat iki
šiol į salą skraidinta tik rudenį ir pavasarį. Tarp praėjusių metų naujienų, kur atostogavo dar tikrai ne visi – trečias pagal dydį Turkijos miestas Izmyras bei Portugalijos
Algarvė, Italijos Markės regionas.

Tad –
gerų Jums
atostogų!

Užsisakyk anksčiau,
leisk sau daugiau!

PRADINĖ
ĮMOKA NUO

10 %

2019 m. Vasaros kryptys:
Egiptas

Naujiena! Menorka

Ispanija

Italija

Portugalija

Turkija

Graikija
Kipras

Bulgarija
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Naujiena! Sakartvelas

Visų norai įskaičiuoti
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Pramogų parkai
– šėlsmas visai
šeimai
Dažnai rinkdamiesi kelionę šeimai, tėvai dairosi tokių viešbučių, kur
mažiesiems apsisuktų galva nuo pramogų gausos. Bekraščiai baseinai, dangų remiantys vandens kalneliai, animacinės programos
– išsidūkę vaikai garantuoja malonų poilsį tėvams. Tad kur verta keliauti, kad visi šeimos nariai patirtų nepakartojamų įspūdžių?

VOKIETIJA
Jei keliaujate dėl vaikų, rinkitės šalis, kuriose pramogoms ir laisvalaikiui skiriama
ypač daug dėmesio, pavyzdžiui, Vokietiją
– svetingą visiems nuo jaunos šeimos iki
garbaus senjoro. Ši šalis garsėja žinomiausiais pramogų parkais, paliekančiais neišdildomų įspūdžių visai šeimai: „Hansa“,
„Heide“, „Serengeti“, Legolendas, Fantazialendas, Europos parkas, „Tropikal“ parkas
ir daugelis kitų. Verti dėmesio ir muziejai
– nuo žaislų iki technologijų, mokslo ir istorijos.
Jei užsuksite į Berlyną, būtinai vakarą paskirkite „Fridrichstadpalast“ pasirodymui –
tai reginys, verčiantis kūnu bėgioti šiurpuliukus ir atimantis žadą tiek vaikams, tiek
suaugusiesiems!

DANIJA
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Danija vilioja ne tik Legolendu ar Tivoli
pramogų parkais (juolab kuriuose galbūt jau ir teko pabūti), bet ir aplinkiniais,
netoliese esančiais safario „Ree Park“,
Lalandijos vandens parkais arba „Bork Vi-
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kingehavn“, kur vikingai „atgyja“, kad supažindintų jus su savo kultūra, kasdieniu
gyvenimu bei mūšiais.

dame ir daugelyje kitų. Jei šie pavadinimai
skamba keistai, vadinasi, pats laikas tai išbandyti patiems!

DIDŽIOJI
BRITANIJA

JUNGTINIAI ARABŲ
EMYRATAI

Didžioji Britanija, o ypač Londonas, pavergs nuo mažiausio iki didžiausio – čia
išvysite įspūdingą dinozaurų ir banginių
kolekciją Nacionaliniame istorijos muziejuje, ypatingi eksponatai laukia Transporto ir karo muziejuje, istorijos gerbėjus sudomins kankinimų kambariai – Londono
Taueryje. Taip pat nepakartojamais vaizdais žavėsitės sukdamiesi Londono Akies
ratu. O kur dar Hario Poterio ekskursijos ar
Legolendas Vindzore...

„Dar nespėjote pagalvoti, o jie jau tai pastatė“ – sakoma apie pasaulį stebinančius
Jungtinius Arabų Emyratus. Abu Dabis
– vienas iš Emyratų keliautojams siūlo ne
tik moderniausią „Formulės 1“ trasą bei
viešbutį, kur net gulėdami vonioje galėsite stebėti pro šalį lekiančius bolidus, bet ir
vandens pramogų parkus, kur neužtenka
vienos dienos viskam išbandyti... Čia net
prekybos centruose pagalvota apie šeimos poreikius: kol apsipirkinėjate, vaikai
smagiai leidžia laiką atskiruose aukštuose
įrengtuose pramogų kambariuose, prižiūrimuose „auklių“.

OLANDIJA
Olandija siūlo ne tik važinėtis dviračiais ar
plaukti vienu iš tūkstančio kanalų, bet ir
pasiausti pramogų parkuose „Diunrel“, patirti nuotykių mini pasaulyje Roterdame,
Amsterdamo požemiuose, Helendorne,
„Efteling“ – fantazijų pasaulyje, Maduro-

Na, o jei tikros atostogos jums siejasi su
slidėmis – net ir karštame Dubajuje tuo
galėsite mėgautis uždaroje slidinėjimo
arenoje.

DISNEILENDAI
Disneilendo parkai bet kurioje šalyje pirmauja lankytojų skaičiumi ir nepalieka
abejingų, kad ir kur pasirinktumėte keliauti: Floridoje, Tokijuje, Kalifornijoje, Paryžiuje ar Honkonge. Beje, atminkite, kad patį
tikriausią nuotykį galite patirti plaukdami
„Disney“ kruiziniu laivu, kur pildosi visos
svajonės!

ŠRI LANKA ARBA
TAILANDAS
Jei jūsų vaikai ypač mėgsta leisti laiką
gamtoje ir domisi gyvūnijos pasauliu, tuomet išsiruoškite į Šri Lanką, kur kopsite į
kalnus, braidysite po arbatos plantacijas,
girdėsite painią istoriją ir kelias dienas praleisite savanoriaudami dramblių stovyklo-

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Svajokite, planuokite
ir rinkitės, o mes mielai padėsime
tai įgyvendinti!

je – išmoksite jais pasirūpinti ir liksite sujaudinti šio didingo gyvūno nuoširdumo.
Tai galite patirti ir keliaudami su šeima po
Tailandą. Patikėkite, pagalba laukiniams
gyvūnams ir artima pažintis su jais jūsų
vaikams suteiks kur kas daugiau džiaugsmo nei cirko pasirodymas ar jodinėjimas
ant dramblio, kai iš tikrųjų gyvūnas patiria
kančių...
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TUI

POILSINĖS
KELIONĖS
IŠ LENKIJOS

Atraskite kelionių džiaugsmą su vienu iš pasaulinių turizmo
lyderiu TUI! Karščiausi vasaros ir žiemos poilsinių kelionių
pasiūlymai visiems, patrauklūs paskutinės minutės variantai.
Keliaukite su šeima, poromis ar draugais ir pasitikite neužmirštamas akimirkas.
Oro uostus Lenkijoje lengvai pasieksite automobiliu, autobusu ar lėktuvu. Organizuojamos kelionės yra iš įvairių Lenkijos
miestų, kurių populiariausias – Varšuva.
Jei vyksite į Lenkiją automobiliu, mielai iš anksto pasirūpinsime automobilio stovėjimu oro uosto aikštelėje.

PUKETO SALA,
TAILANDAS

POILSIS PUKETO SALOJE,
KURIOS GAMTA IR PAPLŪDIMIAI
NEPALIKS NĖ VIENO ABEJINGO

PORTUGALIJA. ALGARVĖ
BEKRAŠČIAI GRAŽIAUSI
EUROPOJE PAPLŪDIMIAI,
ĮSPŪDINGAS KRAŠTOVAIZDIS
BEI ISTORIJA

Algarvės regionas, apimantis visą pietinę
pakrantę nuo Sent Vinsento kyšulio iki sienos su Ispanija, dėka kalnų, išsaugojo savo
išskirtinumą tiek kultūriniu, tiek architektūriniu požiūriu. Regiono sostinė Faro
garsėja įspūdingu senamiesčiu, o netoli
yra Ilha Deserta sala, kur galima stebėti
flamingus. Malonus poilsis, dramatiškai
raižyta vandenyno pakrantė, nuostabūs
miesteliai ir kaimeliai.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, pervežimas, 7 naktys 3* viešbutyje, pusryčiai

329 €

Ar kada nors troškote išmokti džiaugtis
gyvenimu be papildomų sąlygų, o gal
ne kartą norėjote pamiršti visus ir viską?
„Nėra problemų“ (acuna matata) šalis Kenija jau laukia Jūsų.

Paplūdimių mėgėjams čia tikras rojus –
nuo linksmai šurmuliuojančių iki svajingai
ramių kurortinių vietų. Skaidrus vanduo ir
koralų rifai suburia nardymo mėgėjus pažinti povandeninį pasaulį, o vėjo gerbėjai
mėgaujasi aitvaravimu ir banglenčių sportu.

POILSIS AFRIKOJE, KENIJOJE,
ANT BALTO SMĖLIO IR PRIE
SMARAGDINIO VANDENYNO

Matuositės šypsenas, mokysitės atsipalaiduoti ir užrakinę nuolatinį skubėjimą po
devyniomis spynomis į Indijos vandenyną
išmesite raktą.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, pervežimas, 10 naktų 3,5* viešbutyje, viskas
įskaičiuota.
Kaina nuo

999 €

Norintys gali leistis į pažintį su aplinkinių
salelių paslaptimis.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, pervežimas, 10 naktų 3,5* viešbutyje, viskas
įskaičiuota.

Kaina nuo

999 €
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Kaina nuo

KENIJA

Puketo saloje balto smėlio paplūdimiai
nusidriekia daugybę kilometrų palei žydrąją Andamanų jūrą, o linguojančios
palmės sukuria malonią atogrąžų idilę.
Šiandien tai viena populiariausių Tailando
vietų, kurioje kiekvienas gali rasti norimų
brangakmenių.
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Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

ŠRI LANKA

MĖGAUKITĖS NUOSTABIOMIS
ATOSTOGOMIS ŠRI LANKOJE ANT
VANDENYNO KRANTO!
Indijos vandenyne iškilęs smaragdas – tikras atradimas kažko neįprasto ieškantiems keliautojams. Šri Lanka – atostogų
oazė ir šeimoms su vaikais, ir draugų kompanijoms, ir įsimylėjėlių kompanijoms ar
keliautojams su kuprinėmis. Jeigu esate iš
tų keliautojų, kuriems patinka turistų ma-

žiau ištyrinėtos vietos, vadinasi, Šri Lanka
būtent jums. Paplūdimiuose svyrančios
palmės, beprotiško grožio saulėlydžiai ir
žaliuojančios arbatos terasos paliks neišdildomų atostogų įspūdžių ilgam.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, pervežimas, 11 naktų 4,5* viešbutyje, visas
maitinimas.
Kaina nuo

1 108 €

ZANZIBARAS

ATOSTOGOS EGZOTIŠKAME
ZANZIBARE, MAŽAI DAR
PAŽĮSTAMAME SAULĖTAME
KRAŠTE.
Zanzibaras yra tinkama poilsio kryptis tiek
pasyvioms, tiek aktyvioms atostogoms.
Juk svarbiausia, kad oras jame visada yra
tinkamas jūsų atostogoms, o viešbučių
personalas yra nepaprastai malonus ir
paslaugus. Zanzibaras dar nėra visiškai atrastas lietuvių turistų, tad keliautojus žavi
savo egzotika, gamtos grožiu ir maloniu
vietinių bendravimu.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, pervežimas, 10 naktų 3* viešbutyje, viskas
įskaičiuota.
Kaina nuo

DOMINIKOS RESPUBLIKA

Egzotinė Karibų jūros valstybė – Dominikos Respublika yra pati lankomiausia Karibų regione. Ilgi balto smėlio paplūdimiai,
krištolo skaidrumo vanduo, atogrąžų miškai, aukšti kalnų slėniai, Lotynų Amerikos

muzikos ritmai ir turtinga šalies istorija –
visa tai sužavės kiekvieną keliautoją. Atostogos taps tikra atgaiva kūnui ir sielai.
Skrydis iš Varšuvos.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis,
pervežimas, 8 naktys 5* viešbutyje, viskas
įskaičiuota.
Kaina nuo

1 409 €

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
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PUIKUS POILSIS PRIE KARIBŲ
JŪROS 5* VIEŠBUTYJE SU
“VISKAS ĮSKAIČIUOTA“
PROGRAMA

1 163 €
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TUI

POILSINĖS
KELIONĖS
IŠ VOKIETIJOS

Kviečiame į TUI egzotines poilsio keliones su šypsena iš
Vokietijos. Pasaulinis turizmo lyderis TUI užtikrina kokybę ir patikimumą, o tai leidžia pajusti atostogų džiaugsmą ir patirti nepakartojamų akimirkų, kurios išliks visam
gyvenimui. Kokybiški kelionių, viešbučių pasiūlymai patraukliomis kainomis, o savo svajonių atostogas atras net
ir išrankiausi turistai. TUI grupė keliautojus kviečia atrasti
savo kelionių šypseną!
Nuo šiol TUI kelionės tapo dar lengviau pasiekiamos, nes
patogūs ir komfortiški jungtiniai skrydžiai iš Vilniaus atveria daugiau galimybių.

MAURICIJUS

KUBA

MALDYVAI

Nedidelė Mauricijaus sala traukia turistus
iš viso pasaulio dėl nepaprastai skaidraus
vandens, aukso spalvos paplūdimių, koralinių rifų, neįprastos augalijos. Atogrąžų
klimato juostoje esanti sala turi tik du sezonus – vasarą ir žiemą, tačiau net ir žiemos sezonas, trunkantis nuo gegužės iki
lapkričio, lepina šiluma, o vandens temperatūra nenukrinta žemiau 22 laipsnių!

Gamta Kubą apdovanojo smaragdo mėlynumo 5 745 km pakrantėmis, švelniu
baltu paplūdimių smėliu, pasakišku povandeniniu pasauliu ir gausiais koraliniais
rifais. Kuba gerai žinoma ir dėl puikiai vertinamų cigarų bei senovinių automobilių.
Pailsėkite, atgaukite jėgas ir pasisemkite
optimizmo žavingoje, geru oru ir nuostabia gamta žavinčioje Kuboje.

Maldyvai – visiškos ramybės oazė: čia nėra
nei gatvės prekiautojų, nei įkyriai zujančių
taksi automobilių, nei gatvės triukšmo. Čia
pasijusite tarsi rojuje, kuriame puikiai pailsėsite ir atsipalaiduosite. Mėgausitės ramybe ir tiesiog grožėsitės Maldyvų gamta.

Skrydis iš Vilniaus su persėdimu.

Skrydis iš Vilniaus su persėdimu.

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas,
7 naktys 3* viešbutyje, pusryčiai.

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas,
8 naktys 4* viešbutyje, pusryčiai.

SAULĖTOS ATOSTOGOS
IR POILSIO MALONUMAI
MAURICIJUJE

1 168 €

Kaina nuo

1 330 €

NUOSTABIOS ATOSTOGOS
MALDYVUOSE: LEISKITE
SVAJONEI IŠSIPILDYTI!

Skrydis iš Vilniaus su persėdimu.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas,
8 naktys 4* viešbutyje, pusryčiai ir vakarienė.

Kaina nuo

1 586 €
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Kaina nuo

ATOSTOGOS PRIE KARIBŲ JŪROS,
NUOSTABAUS BALTO SMĖLIO
PAPLŪDIMIO
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MEKSIKA

NUOSTABIOS 9 DIENŲ
ATOSTOGOS MEKSIKOS
PAKRANTĖJE!
Meksika – Šiaurės Amerikos šalis bei didžiausia pagal gyventojų skaičių ispaniškai kalbanti valstybė. Viena iš 18 pasaulio
šalių, vadinamų megadiversinėmis dėl
savo kontrastingos gamtos bei daugybės
egzistuojančių organizmo rūšių, kurių yra
net 200 mln.! Leiskitės į atostogas Meksikoje ir pasimėgaukite nepaliesta gamta,
mėlyno vandens pakrantėmis ir balto
smėlio paplūdimiais.
Skrydis iš Diuseldorfo.
Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas,
8 naktys 4* viešbutyje, viskas įskaičiuota.
Kaina nuo

SEIŠELIAI

JAMAIKA

Toli nuo europietiško ritmo, kasdienių rūpesčių – ten, kur žmonės mėgaujasi saule,
smėliu ir krištolinėmis jūros bangomis.
Seišelių salos – amžinai žydinti vasara,
kokybė ir harmonija, būtent čia atostogauja karališkoji Britų šeima bei daugybė
Holivudo žvaigždžių... Seišeliai – subalansuotas poilsis mėgstantiems ramybę,
vandens pramogų aistruoliams, įsimylėjėliams bei jaunavedžiams.

Į trečią pagal dydį Karibų salą keliautojus
traukia balto smėlio paplūdimiai, turkio
spalvos jūra ir nesibaigiančios linksmybės.
Jamaika – tikrų atostogų sala: galite nardyti, plaukioti, jodinėti, čiuožti ledrogėmis, žaisti golfą, skrieti keltuvais miškuose. Trokštate atsiriboti nuo viso pasaulio?
Galite pasinerti į SPA malonumus gamtos
apsuptyje.

DIEVIŠKOS ATOSTOGOS
SVAJONIŲ SALOJE 5*
VIEŠBUTYJE

ATSIRIBOKITE NUO VISO
PASAULIO IR PAILSĖKITE
JAMAIKOJE 4* VIEŠBUTYJE ANT
JŪROS KRANTO!

Skrydis iš Miuncheno.

Skrydis iš Frankfurto.

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas, 7
naktys 5* viešbutyje, pusryčiai ir vakarienė.

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydis, rankinis ir registruotas bagažas, pervežimas,
7 naktys 4* viešbutyje, viskas įskaičiuota.

Kaina nuo

2 139 €

1 589 €

Kaina nuo

1 636 €
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EXPERIENCES
WORTH SHARING
KELIONĖ KRUIZU - TAI ATOSTOGŲ
ĮSPŪDŽIAI VISAM GYVENIMUI!
Kviečiame į nuostabų Royal Caribbean pasaulį, kuriame kiekviena
diena yra ypatinga. Čia išbandysite, patirsite, paragausite, pamatysite
tai apie ką visada svajojote. Rinkitės iš gausybės kruizų aplink visą
pasaulį- Karibai, Aliaska, Viduržemio regionas.
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HOLIDAY WORTH SHARING
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Atstovas Lietuvoje West Express

KRUIZAI JŪROMIS
Bonifacijaus atostogos tiems, kas pamena šį animacinį filmuką. Taip galima pavadinti atostogas plaukiant kruizu. Patogūs ir grakštūs laivai, skrodžiantys
visus didžiuosius pasaulio vandenis. Skanus ir įvairus maistas, puikus aptarnavimas, pramogos ir pasirodymai bei kasdien kitas krantas, nauji potyriai ir
galimybės atrasti, pamatyti, susipažinti.

Siūlome dėmesio vertus kruizus su pasaulyje žinomomis kruizų kompanijomis:
„MSC Cruises“, „Costa Cruises“, „Royal Caribbean“, „Azamara“, „Celebrity“, NCL, „Princess“, „Holland of America“, „Seaburn“, „Ponant“, „Silversea“, „Disney Cruises“, „Aida Cruises“, „Cunard“
ir „Carnival“.

IR VANDENYNAIS

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019
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TRUMPIEJI KRUIZAI

ARTIMIEJI RYTAI

NORINTIEMS PER TRUMPĄ LAIKĄ
PATIRTI NEPAMIRŠTAMĄ POILSĮ

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI–
BAHREINAS–KATARAS–OMANAS
12 dienų plaukiant „MSC Lirica“ laivu iš
Dubajaus lapkričio iki kovo mėnesio.

3–4 DIENŲ KRUIZAI PO BAHAMAS IŠ
FLORIDOS (MAJAMIO, KANAVERALIO
UOSTO)
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 369 €
3–4 DIENŲ KRUIZAI PO AZIJĄ IŠ
SINGAPŪRO / TOKIJO / ŠANCHAJAUS
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 169 €
3–4 DIENŲ KRUIZAI PO EUROPĄ IŠ
GENUJOS / BARSELONOS / SAVONOS /
MARSELIO / NEAPOLIO

KRUIZAI PO EUROPĄ
ITALIJA–JUODKALNIJA–KROATIJA
IR GRAIKIJOS SALOS
8 dienų kruizas plaukiant „Norwegian Star“
laivu iš Venecijos nuo birželio iki spalio
mėnesių.
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Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 879 €
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ITALIJA–MALTA–ISPANIJA–
PRANCŪZIJA
8 dienų kruizas plaukiant „MSC Meraviglia“ laivu iš Romos ir Barselonos nuo sausio iki balandžio, nuo balandžio iki lapkričio „MSC Seaview“

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 729 €
JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI–
BAHREINAS–KATARAS ARBA
JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI –
OMANAS
8 dienų kruizas plaukiant „MSC Splendida“ laivu iš Dubajaus arba Abu Dabio nuo
lapkričio iki kovo mėnesio. Išplaukiama
kiekvieną savaitę. Nuo 2019 m. lapkričio
naujausias MSC laivas „Bellissima“.

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 179 €

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 529 €

ISPANIJA–PRANCŪZIJA–ITALIJA
8 dienų kruizas plaukiant „Aidasol“ laivu iš
Maljorkos nuo lapkričio iki balandžio mėnesio.

KANARŲ SALOS
(TENERIFĖ, GRAN KANARIJA,
LANSAROTĖ IR LA PALMA)–MADEIRA
Plaukiama „AIDAstella“ ir „AIDAnova“ laivais iš Gran Kanarijos ar Tenerifės kiekvieną sekmadienį nuo lapkričio iki balandžio

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 349 €

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 469 €
AIRIJA–ISLANDIJA
11 dienų kruizas plaukiant „Celebrity Reflection“ laivu iš Dublino nuo gegužės 6
iki birželio 14 d.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 444 €

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 419 €
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ALIASKA IR
NORVEGIJOS FIORDAI
ALIASKA – ĮSPŪDINGAS
KRUIZAS LEDYNAIS
SIETLAS–KEČIKANAS–ENDIKOTO
IR DOVESO LEDYNAI–JUNONAS–
SKAGVĖJUS–ALIASKA–VIKTORIJA–
SIETLAS
8 dienų kruizas plaukiant „Celebrity Solstice“ laivu: gegužės 17 iki rugpjūčio 30 d.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 089 €

NORVEGIJOS FIORDAI
DANIJA–NORVEGIJA–VOKIETIJA
8 dienų kruizas plaukiant „Costa Favolosa“
laivu birželio–rugpjūčio mėnesiais.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 759 €

AZIJOS KRUIZAI

INDIJA–ŠRI LANKA–MALDYVAI
15 dienų kruizas plaukiant „Costa neoRiviera“ laivu iš Mumbajaus nuo spalio iki
kovo mėnesio.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 709 €

PIETŲ AMERIKA
JAV–JAMAIKA–KOLUMBIJA–PANAMOS
KANALAS–KOSTA RIKA–DIDIEJI
KAIMANAI–JAV
10 dienų kruizas plaukiant „Island Princess“ laivu nuo spalio iki kovo mėnesio.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 441 €

KARIBAI
JAV–MEKSIKA–BELIZAS–HONDŪRAS–
JAV
8 dienų kruizas plaukant „Rhapsody of the
Seas“ laivu iš Tampos nuo sausio iki kovo
mėnesio.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 640 €
JAV–MEKSIKA–JAV
8 dienų kruizas plaukiant „Norwegian
Star“ laivu iš Los Andželo nuo gruodžio iki
kovo mėnesio.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 669 €

SINGAPŪRAS–MALAIZIJA–TAILANDAS
ARBA SINGAPŪRAS–TAILANDAS,
O GAL SINGAPŪRAS–KAMBODŽA–
TAILANDAS
8 dienų kruizas plaukiant „Costa Fortūna“
laivu iš Singapūro nuo lapkričio iki kovo
mėnesio.

KUBA–BELIZAS–HONDŪRAS ARBA
KUBA–JAMAIKA–KAIMANŲ SALOS–
MEKSIKA
8 dienų kruizas plaukiant „MSC Opera“ laivu iš Havanos nuo lapkričio iki kovo mėnesio.

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 279 €

Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 358 €

ČILĖ–ARGENTINA–FOLKLANDO SALOS
13 dienų kruizas plaukiant „Zaandam“ laivu iš San Antonio gruodžio–vasario ir kovo
mėnesiais.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 499 €

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA
11 dienų kruizas plaukiant „Radiance of
the Seas“ laivu nuo rugsėjo iki kovo mėnesio.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 070 €

HAVAJAI IŠ JAV
17 dienų kruizas į Havajus iš San Diego
plaukiant „Eurodam“ laivu vasario 3 ir 20 d.
bei spalio 20 ir lapkričio 6 d.
Kruizo kaina 1 asmeniui nuo 1 899 €
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UPINIAI KRUIZAI
Kruizai upe – tai galimybė nuolat matyti
besidriekiantį krantą, mėgautis ramybe
ir skaniu maistu laive, šėlti ir pramogauti
miestuose. Laivai sustoja netoli miestų
centro, tad viskas ranka pasiekiama.

“PABĖGIMAS Į
PROVANSĄ“

3 dienų kruizas. Lionas–Avinjonas–Arlesas
ir Martigesas.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 465 €

REINO SLĖNIS IR
OLANDIJA

Pasimėgaukite 6 dienų romantišku kruizu
nuo Strasbūro pro Kiolną ir Utrechtą iki
pat Amsterdamo.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 899 €
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NUOSTABUSIS
ŽYDRASIS DUNOJUS
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KARALIŠKOJI LUARA
(PRANCŪZIJA)

6 dienų kruizas po karališkąją Luarą. Aplankysite Nanto, Sen Nazero, Andžero, Luaros slėnio pilis.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 1 325 €

Korčuloje–Lastove–Komiže-Staryj Grade–
Bole bei Šoltoje.
Išplaukimas rugpjūčio 3 d.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 1 140 €

Į kruizų kainas įskaičiuota:
• plaukimas pasirinktoje kajutėje;
• visas maitinimas;
• gėrimai maitinimo metu.
Papildomai: nuvykimas iki uosto ir atgal,
ekskursijos, asmeninės išlaidos.

TEMINIAI KRUIZAI

Dunojus driekiasi beveik 3 000 kilometrų.
Nė viena upė nejungia tiek Europos valstybių, kultūrų ir gamtovaizdžių. 6 dienų
kruizas Budapeštas–Bratislava–Viena–Pasau. Kruizo metu pažinsite meno ir kultūros lobius Vienos, Bratislavos ir Budapešto
miestuose, gėrėsitės barokiškais miesteliais, vynuogynais, pilimis.

Važinėjate dviračiu, praktikuojate jogą,
mėgstate vyną ir norite sužinoti, kaip jis
gaminamas, o galbūt mėgstate linksmintis nuo ryto iki vakaro. Siūlome jums teminius kruizus, kuriuos renkasi tie, kurie
neabejingi vienam ar kitam dalykui. Juk
smagu dalytis patirtimi ir patiems jos pasisemti.

Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 980 €

Jogą mėgstantiems 8 dienų kruizas po
Kroatiją nuo Splito, sustojant Pučiščoje–
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Kam jūros liga nebaisi, linguojančia jachta
7 dienų kruizas po Tailando salas iš Puketo.
Išplaukiama kiekvieną sekmadienį nuo
lapkričio iki balandžio.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 1 250 €
Mėgstantiems nuotykius ir tikrus atradimus 8 dienų kruizas po Graikijos salas ir
Turkiją buriniu Galileo laivu.
Išplaukiama rugpjūčio 9, rugsėjo 20 ir spalio 4 d.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 2 615 €
Vertinantiems vyną 8 dienų kruizas po
Kroatiją nuo Dubrovniko į Mljetą, Hvarą,
Splitą, Korčulą, Šipaną.

Mėgstantiems gamtą ir pasivaikščioti 6
dienų kruizas Prancūzija–Vokietija–Šveicarija.

Kalėdinių mugių kruizai Dunojumi: 5
dienų kruizas iš Strasbūro pro Vieną, Budapeštą, Bratislavą ir atgal.

Išplaukimas spalio 5 d.

Išplaukimas gegužės 15 d.

Išplaukiama gruodžio 1, 9, 13 ir 17 d.

Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 1 600 €

Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 1 169 €

Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 730 €

Tam, kas nekeliauja be dviračio. 8 dienų
kruizas nuo Splito per Bračą, Hvarą, Pelješacą, Mljetą, Korčulą, Šoltą.
Išplaukiama kiekvieną gegužės, birželio,
rugsėjo ir pirmąjį spalio šeštadienį.
Kruizo kaina 1 asmeniui
nuo 425 €
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KELIONĖS
KELTU
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su šeima,
draugais ar
kolegomis

Jei neturite galimybių leistis į ilgą kelionę ar norite išbandyti kitokį
keliavimo būdą jūromis – įspūdžių pakaks ir trumpose, net vienadienėse kelionėse keltu! Kelionės keltais – puiki mini atostogų idėja – patogiai, smagiai ir turiningai praleisti savaitgalį dviese, draugų būryje ar kartu su visa šeima lankant vienas gražiausių Europos
sostinių.
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Vienas populiariausių kompanijos „Tallink“
kasdien organizuojamų kruizų – Ryga–
Stokholmas–Ryga. Išplaukę vakare, ryte
visai dienai atsiveria galimybės pažinti
Švedijos sostinę, o vakarop grįšite atgal.
Jei panorėsite pratęsti savaitgalį – nakvokite Stokholme.
Jei keliaujate su vaikais – juos pradžiuginsite Junibakenu – rašytojos Astridos
Lindgren įkurtame muziejuje viską galima
liesti, žaisti, čia tarsi atgyja visi jos knygų
personažai. Čia pat įsikūręs ir pasaulyje
garsus Vasa muziejus, kur išvysite įspūdingą 69 m ilgio ir kone 45 m pločio laivą,
išlaikiusį savo autentiškumą. Grona Lund
atrakcionai tiesiog apsuks galvą, o smalsiems būtina užsukti į Istorijos bei Kosmonovos ir Technikos muziejus.

Plaukti keltais iš Talino į Helsinkį trunka
apie 2–4 valandas. Keltuose galima nakvoti, tad ar tai ne puiki galimybė surengti kolegų mokymus, pasitarimus ar komandos
formavimo išvykas?
„DFDS Seaways“ keltais iš Klaipėdos pasieksite Karlshamną – pietinę Švediją ar
„TT line“ laivu tiesiai į Treleborgą, kur pervažiavę garsųjį Eresundo tiltą atsidursite
Danijoje. „Stenaline“ keltų kompanija
siūlo plaukti iš Latvijos Ventspilio į Ni-

Jei jau teko ne kartą lankytis Stokholme,
likite laive pasilepinti SPA procedūromis.
Kompanija „Tallink“ stebina ir teminiais
kruizais: programos senjorams ar keliaujantiems dviračiais, Lotynų Amerikos ritmų gerbėjams, Kalėdų ir Naujamečiai
kruizai.
Norintiems keliauti toliau ir plaukti iš Talino – rekomenduojame Alandų salas.
Daugiau nei 6 500 salų, ramybė, gamta ir
saugumas – čia net namai nėra rakinami...
Alandų salos – dviratininkų ir žvejų rojus.
Jas pasieksite plaukdami kompanijų „Viking Line“ ir „Tallink“ keltais.
Jei norėtumėte leistis į vienos dienos pažintinį turą po Sankt Peterburgą – plaukite
„St. Peterline“ keltu iš Helsinkio, kurį len-

neshamno miestą (netoli Stokholmo).
Švedija, žinoma, visuomet žavi gamtos
mėgėjus ir žvejus, tačiau čia daug įdomaus atras ir istorijos gerbėjai: vietinis
Stounhendžas, įspūdingos pilys ir senamiesčiai – Lundas, Helsingborgas. Taip pat
rekomenduojame pramogų parką Geteborge, muzikos festivalius, interaktyvius
muziejus. Verta apsilankyti degtukų gamykloje. Ar žinojote, kad būtent Švedijoje
jie buvo išrasti?

gvai pasieksite „Viking Line“, „Eckeroline“
ar „Tallink“ kompanijų keltais. Beje, leidžiantis į šią turiningą kelionę neprireiks
Rusijos vizos, tiesiog pakaks galiojančio
paso.
Net jei galbūt Helsinkis nėra jūsų svajonių miestų sąraše – dienos ar savaitgalio
maršrutas Talinas–Helsinkis – puiki proga
aplankyti „Linnanmäki“ pramogų parką ir
pasimėgauti suomiškos saunos malonumais. Keliaujantiems automobiliu patogu
nuvykti iki Tamperėje įsikūrusių „Särkänniemi“ ir „Angry Birds“ pramogų parkų.
Na, o saugiai keliaudami traukiniu iki Rovaniemio atsidursite pasakiškose Kalėdų
Senelio valdose.

Švedijos Eresundo tiltu pasieksite Daniją – lego tėvynę, čia abejingų nepaliks Legolendas, vandens parkai, safariai stebint
laukinėje aplinkoje gyvenančius gyvūnus,
autentiški muziejai – kaimai su vikingų
dirbtuvėlėmis.
„TT line“ ir „DFDS Seaways“ keltais iš Klaipėdos galite nuvykti į Vokietiją, viliojančią
keliautojus pramogų parkais, istorinėmis
pilimis, muziejais, vokiškos virtuvės tradicijomis bei festivaliais.
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PIrMIeJI
HeLSInKyJE!
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„MS Finlandia” išvyksta iš Talino anksti ryte, 6.00 val.,
ir atvyksta į Helsinkį jau 8.15 val. – tai pirmasis laivas ryte!
Dabar galite rinktis net iš šešių reisų per dieną ir nesvarbu, ar važiuojate automobiliu,
ar be jo – visuomet laukia palankios kainos ir maloni kelionė jūra!
Jei vienos dienos Helsinkyje neužtenka, pasidomėkite mūsų paketais
su nakvyne atnaujintame „Radisson BLU Seaside” viešbutyje!

38

IŠ TALINO Į HELSINKĮ – SU MALONUMU!

MOTYVACINĖS
KELIONĖS

3/4

6/7

dienos

dienos

STEBUKLINGI SKONIO ATRADIMAI

KVAPĄ GNIAUŽIANTYS PATYRIMAI

Stambulas – kulinarinių atradimų didmiestis, kuris žavi nuolat
verdančiu gyvenimu, gardžios kavos ir prieskonių aromatais. Kelionė kupina spalvų, šėlsmo, malonių staigmenų bei stebinančių
atradimų. Kulinarinių šedevrų kūrėjais tapsite patys – lankysitės
Didžiajame turguje Grand Bazaar, dalyvausite derybose, rinksitės
produktus ir patys gaminsite šventinę vakarienę su nepakartojamu, charizmatišku turkiškos virtuvės šefu.

Jordanija – Artimųjų Rytų Šveicarija, šalis, kurioje vyko pasaulyje
gerai žinomų kino juostų „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus
žygis“, „Mumijos sugrįžimas“, „Transformeriai: Nugalėtųjų kerštas“,
„Marsietis“ filmavimas. Kelionėje komandos laukia bekelės turai
dykumoje, maudynės Negyvojoje jūroje, išskirtinė vakarienė žvakių apšviestoje Mažojoje Petroje, nakvynės po žvaigždėtu dangumi Wadi Rum slėnyje esančiose beduinų palapinėse bei kiti kvapą
gniaužiantys patyrimai.

3/4

3/4

dienos

ADRENALINAS, AZARTAS, AISTRA

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖS “MEDŽIOKLĖ“
UŽ POLIARINIO RATO
Laplandija yra ideali vieta „sumedžioti“ Šiaurės pašvaistę – danguje šokančias žalias, raudonas ir mėlynas šviesas. Kelionėje jūsų
laukia: apgyvendinimas stikliniuose iglu, autentiški Laplandijos
valgiai, naktinė Šiaurės pašvaistės „medžioklė“, ir tai tik pradžia.
Patirsite ir arktinių nuotykių – smagus safaris sniego motociklais
per sniego dykumą, ralis ant užšalusio ežero, maudynės jūroje su
termokostiumais, 3 val. pramogos LEDLAUŽYJE bei galimybė išbandyti didžiausią pasaulyje dūmų sauną.

„West Express“ KELIONIŲ IDĖJŲ KATALOGAS’2019

Jei seniai svajojote pajusti nuo emocijų ir garso virpantį orą bei
adrenalino pliūpsnius, pats laikas išbandyti save vairuojant „Formulės 1“ automobilį ir dalyvauti savos komandos „F-1“ lenktynėse Dubajaus autodrome, vienoje iš moderniausių pasaulių trasų,
išbandytą garsiausių lenktynininkų (Michaelis Schumacheris,
Jacquesas Villeneuve, Berndas Schneideris, Kimi Räikkönenas,
Johnny Herbertas, Jeanas Alesi, Fernando Alonso, Jensonas Buttonas, Nelsonas Piquet, Nico Rosbergas ir kt.). Visiems lenktynių
dalyviams įteikiami „Formulės 1“ sertifikatai.

dienos
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KELIONĖS
KITAIP

NIŠINĖS KELIONĖS

PABĖGIMAS Į ŠKOTIJĄ
7 dienų kelionė iš Glazgo, kur lauks ekskursija į viskio gamyklą, Sterlingo pilį,
plauksite laiveliu Lomondu palei nuostabias saleles, pamatysite nuostabiausias
Škotijos vietas, sužinosite viską apie škotų
klanų konfliktus, o jei įdėmiai dairysitės,
gal pavyks pamatyti Lochneso pabaisą.
Važiuosite Kerngormo nacionaliniu parku,
kur gausu gyvūnijos, pamatysite žymiausias mūšių vietas ir galiausiai Edinburgą.
Kelionės datos:
nuo balandžio iki spalio mėn.
Kaina nuo 1 599 € + skrydis

TURKIJA
AKTYVI KELIONĖ PO
ĮSPŪDINGIAUSIAS ŠALIES
VIETAS
12 dienų kelionėje pažinsite visai kitokią
Turkiją. Nuo Stambulo minaretų keliausite turistų nenumintais takais į pačią šalies
širdį, aplankydami švenčiausias vietas,
dviračiu mindami pro Kapadokijos stebuklą, eidami Lycianų keliu ir plaukdami
kajakais virš nuskendusių miestų.
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Pamatysite Efesą, Fetiją ir Kašą.
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Kelionės datos:
2019 m. balandžio 1 d., gegužės 6 d., birželio 10 d., rugsėjo 9 ir 30 d., spalio 14 d.

Kaina nuo 1 180 € + skrydis
Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt

ZAMBIJA IR NAMIBIJA
PO ŽVAIGŽDĖTU DANGUMI
15 dienų kelionė, prasidedanti nuo Viktorijos krioklių ir besidriekianti per gražiausias
Zambijos ir Namibijos vietas. Kiekvieną
naktį žvaigždėtas dangus, nes nakvosite
palapinėse. Pamatysite Viktorijos krioklius, plauksite laiveliu Kaprivyje, aplankysite Etošos nacionalinį parką ir Sudegusio
kalno (angl. Brandberg) uolų piešinius, pasivaikščiosite po Namibijos kopas.
Kelionės datos:
Kelionės vyksta ištisus metus
Kaina nuo 1 980 € + skrydis

MEKSIKA. TIEMS KAM DAR
NĖRA 30-TIES
15 dienų kelionė skirta keliautojams nuo
18 iki 29 metų. Smalsiems, norintiems keliauti jaunimo apsuptyje, trokštantiems
pažinti, skiriantiems dėmesį ne į prabangą, bet į pramogas. Pradėję nuo Meksikos
sostinės, aplankysite Pueblą, sudalyvausite ispanų kalbos pamokoje, Oachaka, San
Kristobalis de las Kasas, Majų kaimelis,
maudynės Agua Azul krioklyje, Palenkė,
Merida ir Čičen Itza ir žinoma bekraščiai
paplūdimiai Playa del Karmen kurorte.
Kelionės datos:
kiekvieną antradienį (su tam tikromis išimtimis)
Kaina nuo 852 € + skrydis

GAUDANT POLIARINĘ
PAŠVAISTĘ RUSIJOJE

Naktis, skirta poliarinei pašvaistei stebėti.

Kelionės datos:
Kelionė pasirinktomis dienomis
Kaina nuo 998 € + skrydis

Kataloge nurodytos kainos galioja katalogo rengimo metu (2019 m. sausis), jos gali keistis. Tikslių kainų teiraukitės „West Express“ kelionių biuruose arba ieškokite www.westexpress.lt
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5 dienų kelionės metu traukiniu keliausite
į Murmanską, o ten lauks „Kursk“ povandeninio laivo memorialas, ledlaužio „Lenin“
apžiūra, trauksite į Teriberkos gyvenvietę,
kur įspūdinga laukinė gamta, drakono urvas, senovinių medinių laivų kapinės, senoji meteorologinė stotis. Piknikas tiesiai
Arkties pakrantėje.

Aplankysite ir Kolos pusiasalio čiabuvius
– samius, kurie parodys aukojimo ceremoniją, tradicinius žaidimus, bei galėsite apžiūrėti arktines lapes ir elnius, pamatysite
ir atvirą geležies rūdos kasyklą bei mineralogijos muziejų Kirovske, kilsite į Chibinų
kalną, kuriame yra sniego kaimas.
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ŽINOME, kad gerai suorganizuota verslo
kelionė gali turėti įtakos geresniems svarbių verslo susitikimų rezultatams.

VERSLO
KELIONĖS

LYDERYSTĖ
• Jau 26-erius metus esame verslo
kelionių lyderiai Lietuvoje
• Keliones organizuojame daugiau nei
5 000 Lietuvos ir užsienio įmonių
• Daugelis verslo klientų mūsų
paslaugomis naudojasi ilgiau nei
15 metų
• Per 2017 metus aptarnavome daugiau
nei 100 000 klientų iš verslo įmonių
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IŠSKIRTINUMAS
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• Aukščiausią klientų aptarnavimo kultūrą
užtikriname pagal kasmet atnaujinamą
ISO 9001:2008 standartą
• Nuolatinę pagalbą klientams kelionės
metu garantuoja 24/7 veikianti pagalbos
linija
• Esame vienintelė agentūra Lietuvoje,
turinti biurą Vilniaus oro uoste

SIEKIAME pažinti keliautoją, atsižvelgti
į jo keliavimo įpročius ir optimaliai suplanuoti bei suorganizuoti komandiruotę.
GALIME parinkti Jums tinkamiausią
maršrutą, surasti arčiausiai susitikimų vietos esantį apgyvendinimą, užsakyti pervežimą iš oro uosto į viešbutį, pasirūpinti
vizomis, draudimu ir net mobiliojo ryšio
paslaugomis užsienyje.

• Unikali rinkoje verslo klientų lojalumo
programa užtikrina klientams patogumą
keliaujant
• Klientų kelionėmis rūpinasi daugiau nei
200 profesionalų visoje Lietuvoje

PARTNERYSTĖ
• Esame sudarę daugiau kaip 1000
sutarčių su unikalių turizmo produktų
tiekėjais: viešbučiais, draudimo
agentūromis, automobilių nuomos,
traukinių, autobusų, keltų paslaugų
įmonėmis

galimybę naudotis kelionių užsakymo
savitarnos platforma
• Dirbame su ekonomiškai
naudingiausiomis bilietų užsakymo
sistemomis
• Padedame sutaupyti apgyvendinimui
– naudojame modernią viešbučių
rezervavimo sistemą

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
• Organizuojame ir remiame socialines
iniciatyvas, leidžiančias prisidėti prie
teigiamų pokyčių Lietuvoje

• Bendradarbiaujame su Tarptautine oro
transporto asociacija (IATA)
• Esame pasaulionio verslo kelionių
organizavimo lyderio - „Hogg Robinson
Group” (HRG) partneriai Lietuvoje

INOVACIJOS
• Verslo klientų patogumui suteikiame

BENDRADARBIAUKIME!
 verslui@westexpress.lt
 + 370 686 52 076
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SANTUOKA –
NEPAKARTOJAMA
Patikėkite savo vestuvių ir
KELIONĖ! povestuvinių
kelionių rūpesčius
profesionalams.
Tel. 1312│www.westexpress.lt
keliones@westexpress.lt

KĄ PRAVARTU
ŽINOTI
KIEKVIENAM
KELIAUTOJUI

Keliautojų patogumui „West Express“
siūlo papildomas paslaugas, kurios
Jums pravers kelionėje.

KELIONIŲ DRAUDIMAS
Dabar ir į pasaulio kraštą galima nukeliauti
ne tik svajonėse. Tad verta pagalvoti, kaip
sumažinti finansinius nuostolius, jei kelionės metu susirgtumėte, susižeistumėte ar
dingtų bagažas. Aktualiausios draudimo
rūšys keliaujant:
• medicininių išlaidų draudimas – kiekvienai kelionei į užsienį!
• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – aktyviai poilsiaujant, slidinėjant,
nardant, keliaujant automobiliais;
• neįvykusios, nutrūkusios kelionės
draudimas – kai kelionė perkama iš
anksto;
• kelionės jungties draudimas – kai į
kelionę vykstate keliais skrydžiais;
• kelionės atidėjimo, atšaukimo draudimas – kai į kelionę vykstate lėktuvu;
• asmens civilinės atsakomybės draudimas – svarbus kiekvienoje kelionėje;
• kelionės dokumentų draudimas –
svarbus kiekvienoje kelionėje!
• bagažo draudimas – kai į kelionę
vykstate lėktuvu ir dar keliais skrydžiais;
• sporto veiklos ir inventoriaus draudimas – aktyviai poilsiaujant, slidinėjant, nardant neprofesionaliai;
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• transporto priemonės užgrobimo,
sugadinimo draudimas – kai į užsienį
vykstate automobiliu.
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AUTOMOBILIŲ NUOMA
Išnuomosime automobilį bet kurioje pasaulio šalyje iš patikimo partnerio su visais
reikiamais draudimo dokumentais. Dirbame su didžiausiais automobilių nuomos
tiekėjais: Avis, Hertz, Europcar, Sixt.

atostogas, seniai planuotą ar išsvajotą
kelionę leiskitės kartu su mūsų patikimais
lizingo partneriais. Pirkimo išsimokėtinai įforminimo procedūros yra lengvos ir
paprastos – plačiau apie jas informacijos
Jums suteiks mūsų kelionių ekspertai.

AUTOMOBILIO PARKAVIMAS
Ar žinojote, kad skrisdami iš Vilniaus, Kauno, Rygos ar Varšuvos čia pat įrengtose
oro uostų aikštelėse galite saugiai palikti
savo automobilį, o parskridus ramiai parvykti namo? Tai ypač naudinga ir populiari
paslauga tarp mūsų klientų, gyvenančių
kituose Lietuvos miestuose ir skrendančių
iš Vilniaus. Mes pasirūpinsime Jūsų automobilio statymu, pasiūlydami patikimų
partnerių paslaugas ir palankias kainas.
Dažnai vykdomos akcijos!

VIZOS
Užsakydami kelionę, skrydį, viešbutį ar
kitą kelionės paslaugą, pasirūpiname
vizos išdavimu, Kubos kortele. „West
Express“ biuruose suteiksime tikslią, išsamią, naujausią informaciją apie vizų išdavimo procedūras.

KELIONĖS IŠSIMOKĖTINAI
Keliauk, kur širdis geidžia! Į užtarnautas

LAUKIMO SALĖS PASAULIO
ORO UOSTUOSE
Ilgas laukimas tarp skrydžių nuo šio nebevargins. Siūlome laiką praleisti patogiuose
krėsluose, ramioje aplinkoje, skaniai užkandžiaujant. Laukimo salė Jums tekainuos 35 €.

KELIONĖS DOVANŲ ČEKIS
Bene geriausia staigmena jubiliejaus, vestuvių, sukaktuvių ar kitų švenčių proga
– dovanų čekis kelionei, apie kurią Jums
brangus žmogus seniai svajoja. Beje, tai
itin populiari dovana Kalėdų laikotarpiu.
Siūlome įvairių nominalų dovanų kuponus, o kelionės kryptį tegul išsirenka jo
gavėjas.
Kelionės dovanų čekiu galima atsiskaityti
už visas kelionių agentūros „West Express“
parduodamas keliones ir paslaugas. Galima rinktis poilsines, pažintines keliones,
skrydžius, viešbučius užsienyje ir Lietuvoje,
kruizus, keltų, autobusų ar traukinių bilietus, automobilių nuomą, automobilių statymą oro uoste, kelionių draudimą. Su kelionės dovanų čekio naudojimo sąlygomis
ir taisyklėmis galite susipažinti www.westexpress.lt arba bet kuriame „West Express“
kelionių biure Lietuvoje.

Mūsų konsultantai, atsižvelgdami į Jūsų kelionės pobūdį, visada patars, kokia draudimo apsauga Jums būtų aktualiausia. Susisiekite su mumis!
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VILNIUS

KAUNAS

PANEVĖŽYS

A.Stulginskio g.
Tel. (8 5) 255 3265
El. p. centrinis@westexpress.lt

Laisvės al. 89
Tel. (8 37) 42 4211
El. p. kaunas@westexpress.lt

J.Urbšio g. 3
Tel. (8 45) 510 606
El. p. panevezys@westexpress.lt

Vienuolio g. 12
Tel. (8 5) 210 7444
El. p. vienuolis@westexpress.lt

PPC „Akropolis“.
K. Mindaugo pr. 49
Tel. (8 37) 21 4701
El. p. kaunoakropolis@westexpress.lt

ALYTUS

KLAIPĖDA

KĖDAINIAI

S.Daukanto g. 20
Tel. (8 46) 310 311
El. p. klaipeda@westexpress.lt

Partneris „Yes Travel“
Didžioji g. 1
Tel. (8 347) 50 511
El. p. kedainiai@yestravel.lt

PC „Panorama“,
Saltoniškių g. 9
Tel. (8 5) 219 5868
El. p. panorama@westexpress.lt
PC „Mandarinas“, Ateities g. 91
Tel. (8 5) 279 3746
El. p. mandarinas@westexpress.lt
Konstitucijos pr. 7 (III a.)
Tel. (8 5) 248 7202
El. p. konstitucija@westexpress.lt
Partneris „Wrislit“
Išskirtinių kelionių biuras
Karmelitų g. 3
Tel. (8 5) 212 3399
El. p. violeta.k@wrislit.lt
Partneris „Yes Travel“
Švitrigailos g. 11B
Tel. (8 5) 213 1322
El. p. atostogos@yestravel.lt

PC „Akropolis“, Taikos pr. 61
Tel. (8 46) 340 980
El. p. akropolis@westexpress.lt
PC „BIG“, Taikos pr. 139
Tel. (8 46) 474 975
El. p. big@westexpress.lt
ŠIAULIAI
Tilžės g. 121A
Tel. (8 41) 526 312
El. p. siauliai@westexpress.lt
Draugystės pr. 25
Tel. (8 41) 43 6784
El. p. siauliai1@westexpress.lt

Vilniaus g. 5
Tel. (8 315) 756 55
El. p. alytus@westexpress.lt

MAŽEIKIAI
Žemaitijos g. 25
Tel. (8 443) 78 814
El. p. mazeikiai@westexpress.lt
PALANGA
Vytauto g. 94A
Tel. (8 460) 53 431
El. p. palanga@westexpress.lt
VISAGINAS
PC „Domino“, Veteranų g. 2
Tel. (8 386) 72 525
El. p. visaginas@westexpress.lt

