
  
 

Informacija atnaujinta 2023 04 26. Kelionės vadovas  

SICILIJA 

 

Kelionės data Kelionės vadovas/ė 

2023 05 14 – 05 21 Vytautas Linauskas 

 

Preliminari skrydžio informacija  

Dėl aplinkybių, kurių neįmanoma numatyti iš anksto, kelionės vadovas/ė ar/ir skrydžio informacija gali keistis. Prašome tikrintis 

teisingus išvykimo laikus 3 d. iki išvykimo. 1 d. iki kelionės išvykimo trumpąja SMS žinutė išsiųsime Jums informaciją su tiksliais 

skrydžio laikais ir kelionės vadovo vardą ir pavardę. 

 
GEGUŽĖ 

 SKRYDŽIO DATA, NUMERIS, MARŠRUTAS LAIKAS ORO VEŽĖJAS 

 
IŠVYKIMAS 
 

 
2023-05-14 (BT 350) Vilnius – Ryga 
2023-05-14 (BT 639) Ryga - Katanija 
 

 
05:40-06:30 
07:15-09:45 
 

 
airBaltic 
airBaltic 

 
GRĮŽIMAS 
 

 
2023-05-21 (BT 640) Katanija – Ryga 
2023-05-21 (BT 347) Ryga- Vilnius 
 

 
10:30-14:50 
20:05-20:55 
 

 
airBaltic 
airBaltic 
 

 
ĮSKAIČIUOTAS BAGAŽAS: 
 

 
1 vnt. orlaivio salono bagažas iki 8 kg + 1 vnt. registruojamas bagažas iki 23 kg  
 

 
SUSITIKIMO VIETA 

 
Vilniaus oro uoste prie registracijos skrydžiui į Rygą. Laikas: 3 val. iki skrydžio. 
 

 
PASTABOS 
 

 
Lėktuvo bilietus atiduos NOVATURO kelionių vadovas oro uoste prieš registraciją. 
 

 

! Ypatingai svarbi informacija: 

Vykstantiems į Italiją: 

 

Remiantis Italijos Respublikos sveikatos ministerijos informacija, nuo 2022 metų birželio 1 dienos atvykstantieji į Italiją iš Lietuvos 

Respublikos nebeturi pateikti ES skaitmeninių COVID-19 arba kitų vienoje iš ES valstybių narių ar trečioje šalyje išduotų 

pažymėjimų.  

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Italijoje nebereikalaujama pateikti ES skaitmeninio COVID-19 sertifikato norint patekti į viešąjį transportą, 

kultūros įstaigas (muziejus, kino teatrus, viešus renginius ir kt.), restoranus, viešbučius, kitas įstaigas, išskyrus ligonines ir senelių 

prieglaudas. 

Šiuo metu apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti ligoninėse ir senelių prieglaudose (išskyrus vaikams iki šešerių metų, asmenims, 

turintiems patologijų ar negalių, nesuderinamų su kaukės naudojimu, taip pat asmenims, kurie bendrauja su neįgaliais asmenimis, kai 

toks bendravimas taptų neįmanomas, naudojant kaukę). Kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimas nebėra privalomas, 

bet rekomenduojamas įstaigų viduje, vietose, kur nėra galimybės išaikyti atstumą ir viešajame transporte. 

Atvykstantiems ar grįžtantiems į Lietuvą: 

NUO 2022-05-01: Keliautojams, atvykstantiems į Lietuvą iš bet kurios pasaulio šalies, netaikomi jokie su COVID-19 valdymu 

susiję reikalavimai: nebereikia prieš kelionę atlikti COVID-19 testo, net jei asmuo nėra persirgęs ar vakcinuotas, nereikia pildyti 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketos, taip pat nebėra ribojamas atvykimas užsieniečiams. 
 

 Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pasas/ asmens tapatybės kortelė, kurio 

galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas/ asmens 

tapatybės kortelė galiotų ne trumpiau kaip 3 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos.  

 Vykstant į kelionę rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos 

užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių 

agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse. Vykstant į šią kelionę taip pat galioja Europos sveikatos draudimo 

kortelė.  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5889


  
 Kelionės metu, keliaujant keltais (ar kita priežastis, pvz, reikalinga lankomam objektui ar pan.), kurių rezervacinėje sistemoje 

privalome pateikti išsamius Jūsų asmens duomenis. Prireikus kelionių organizatorius gali pareikalauti papildomų Jūsų 

asmens duomenų ir/ar asmens dokumento kopijos. Laiku nepateikus prašomų duomenų, kelionių organizatorius 

negarantuoja pilnos sutarties įvykdymo. 

 

Apgyvendinimas: 

Standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. 

Turint specialių pageidavimų dėl lovos tipo, prašome prieš užsisakydami kelionę, apie šiuos pageidavimus informuoti kelionių 

pardavimo agentą, jei užsakymą darote internetu – teisingai pasirinkite jums tinkamą lovos tipo variantą. 

Įprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių arba jų skaičius yra labai ribotas. Užsakius vietą trečiajam asmeniui, dviviečiame 

kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis.  

Tikslių viešbučių pavadinimų, kuriuose turistas bus apgyvendinamas kelionės metu, galite sužinoti pas kelionių pardavimo agentą ne 

anksčiau nei likus 3 dienoms iki kelionės išvykimo.  

Jei turistas vyksta vienas ir nepageidauja pirkti vienviečio kambario, jis apgyvendinamas su kitais grupės turistais dviviečiame arba 

dviviečiame su pristatoma lova, kambaryje. Vienviečiai kambariai užsakomi už papildomą mokestį. Keliaudamas vienas ir 

neužsisakęs vienviečio kambario, turistas sutinka, kad kelionės metu jis bus apgyvendintas viename kambaryje su bet kuriuo kitu 

(kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame arba dviviečiame su pristatoma lova kambaryje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Priemoka už vienvietį kambarį – 150 EUR.  

 

Transportas: 

Į keliones vykstama dviejų kategorijų autobusais – turistinės klasės ir mikroautobusais. Turistinės klasės – tai 28-76 sėdimų vietų 

autobusai, mikroautobusai – tai 16-19 sėdimų vietų autobusai. 

 

Pinigai: 

 Italijos piniginis vienetas – euras, kurį sudaro 100 centų.  

 Mokamiems objektams ir kurortų bei miestų mokesčiams reikėtų turėti ~60 EUR. Asmeninėms išlaidoms ~150 EUR. 

Turėkite mažesnės vertės banknotų.  

 Ne visose šalyse veikia kreditinės „Maestro“, „Visa Electron“ kortelės, o atsiskaityti galima tik perkant prekių už tam tikrą 

sumą, kai ji nedidelė – privaloma mokėti grynais. Mokamiems objektams reikia turėti grynųjų pinigų.  

Arbatpinigiai: 

Jeigu nepažymėta, kad arbatpinigiai įtraukti į sąskaitą, padavėjams restoranuose arbatpinigių paliekama ~ 10% sąskaitos sumos. 

Įprasta palikti arbatpinigių autobuso vairuotojui, gidui, viešbučio aptarnaujančiam personalui. 

 

Mokami objektai vietiniai gidai, kurortų bei miestų mokesčiai (kainos gali kisti): 

 

Ausinukai ekskursijoms – 14 EUR; 

Vietinių gidų paslaugos – ~ 20–30 EUR (kaina priklauso nuo grupės dydžio); 

Kurortinis mokestis Sicilijoje:  ~ 2 EUR asmeniui nakčiai (priklausomai nuo viešbučio kategorijos); 

Turistinis traukinukas Katanijoje ~ 5 EUR; 

Sirakūzai: 

Archeologinė zona: suaugusiems – 15 EUR;  

Piazza Armerina: 

Romėnų vila: suaugusiems – 10 EUR; vaikams ir jaunimui 18–25 m. – 5 EUR; 

Agridžentas:  

Šventyklų slėnis: suaugusiems – 14 EUR;  

Monrealė: 

Santa Maria la Nuova katedra – 6 EUR; 

Katedros apžvalgos aikštelė – 3 EUR; 

Palermas: 

Kapucinų vienuolynas – 3 EUR. 

 

Papildomai siūlomos mokamos ekskursijos ir pramogos:  

- Išvyka prie Etnos ir „Krikštatėvio“filmavimo vietos – 35 EUR.  (Įėjimo bilietai į lankomus objektus nėra įtraukti į 

ekskursijos kainą).  

 

Papildomai mokami objektai ekskursijos metu: 

Etnos ugnikalnis:  

Pasikėlimas iki ugnikalnio kraterio keltuvais ir džipu (2900 m) – ~ 85 EUR; 

Vyno degustacija ~ 30 EUR. 

 

Taormina:  

Graikų teatras: suaugusiems – 10 EUR; jaunimui 18–24 m. – 5 EUR; vaikams iki 18 m. ir senjorams vyresniems nei 65 m. – 

nemokamai. 

Viešasis transportas ~ 5 EUR.  
 



  
Mokamų objektų kainos gali keistis. 

 

Kita:  

Italijoje: pietūs (be gėrimų) ~ 15–20 EUR; pica ~ 6–10 EUR; kava ~ 1–3 EUR; vyno taurė ~ 2–5 EUR; ledai ~ 1,50–4 EUR. 

 

DĖMESIO! 

Visa keliautojo atmintinėje pateikta informacija yra nuolatos atnaujinama. 

 


