
ŠOPINGA TŪRE UZ ŠAUĻIEM 

 

 

 

Izbraukšanas datumi : 16/02/2019; 13/04/2019 

GRUPAS VADĪTĀJA: JEVGĒŅIJA TEL: +371 20009137 

T/C TILŽE Šauļi – vietējo iedzīvotāju iemīļotākā iepirkšanas vieta. Vairāki Lietuvas drēbju veikali pa “sapratīgām” 
cenām; Slavenās šokolādes fabrikas RŪTA firmas veikals; Lietuvas virtuves restorāns SVETAINE; NORFA XL un daudz ka 
cita. 

T/C AKROPOLIS Šauļi – pati populārākais tirdzniecības centrs Ziemeļlietuvā. T/C Akropolis Šiauliai trijos stāvos 
izvietojās vairāki Eiropā pazīstamu brendu veikali, tādi kā A&G; ADIDAS/REEBOK; ALANDEKO; ALIKANTE; APRANGA; 
BAGS&MORE; BERGHOFF; CROCS; CROPP; DANIJA; DEICHMANN; DENIM DREAM; DOUGLAS; ECCO; ESPRIT; ETAM 
PARIS; ULLA POPKEN; H&M; L”OCCITANE; MANGO; MONTON; MOSAIC; MUSTANG; NS KING; ONE DRESS; 
RESERVED; SALAMANDER; SPORTLAND; TALLY WEIJL; EURONICS; TRIUMPH un citi, kā arī hipermārkets Maxima XXX. 
T/C Akropolis Šiauliai saviem apmeklētājiem piedāvā ne tikai iepirkšanas iespējas, bet arī izklaides. Jūs gaidā vairākas 
kafejnīcas, restorāni, ledus arēna, kinoteātris ar 5 hallēm, tostarp 5D kino, boulinga uz 16 celiņiem un daudz ka cita. 

T/C LIDL – ir Vācijas zemo cenu pārtikas veikals. Piedāvā saviem klientiem plāšu Eiropas pārtikas produktu izvēli, pa ļoti 
pievilcīgām cenām, cenu starpība ar Latvijas veikaliem var sasniegt pat 50%. Lieliskā iespēja iegādāties pārtikas 
produktus jūsu svētku galdam un ietaupīt iespaidīgu naudas summu. 

 

!!!Programmā norādītie laiki var mainīties atkarībā no laika apstākļiem un satiksmes situācijas uz ceļa!!! 

 

 

 

 

 SESTDIENA 

07:45 autobusa padošana (Pretī "Zinātņu akadēmijai" Turgeņeva ielā !!!). 
08:00 izbraukšana no Rīgas. 
 

~10:00-13:45 iepirkšanās un pusdienas T/C TILŽE, no 13:30 autobuss būs vaļā. 

 

14:00 izbraukšana uz T/C AKROPOLIS. 

 

14:10-17:45 iepirkšanās un izklaides T/C AKROPOLIS Šauļi un T/C LIDL Šauļi, blakus atrodas arī 

JYSK un lielais RIMI veikals, no 17:30 autobuss būs vaļā. 

 

18:00 izbraukšana uz Rīgu. 

 
~20:00 ierašanās Rīgā. 



Cenā iekļauts: 
• Brauciens ar tūrisma klases autobusu. 
• Grupas vadītājas pakalpojumi. 
• Citi ar braucienu saistīti izdevumi. 

Papildus izdevumi: 
• Naudas līdzekļi iepirkumiem. 
• Ceļojumu apdrošināšana. 

Atcerieties, ka... 
• Šķērsojot Lietuvas robežu jums līdzi jābūt derīgai pasei vai ID kartei. 

 SIA “Fortuna Travel” nenes atbildību par jūsu mantām, atstātiem bez uzraudzības. 

 

Tūrisma kompānija:  KLIENTS:                  

 ________________________________________ 
                                  (vārds; uzvārds) 
 

________________________________________                   
                                            (paraksts) 

201__.g._____.________________________________ 

 


