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BRĪNUMAINA VALMIERA UN VALMIERMUIŽAS JĀTNIEKU SKOLĀ 
 (1 DIENA) 

 
07:00 izbraukšana no Rīgas. Sietiņiezis ir viens no skaistākajiem smilšakmens atsegumiem un lielākais Latvijā. Tas ir līdz 15 m augsts 
un 400 m plats. Unikāla ir Sietiņieža Velnala, jo tai ir divi vaļēji gali, tā ir 10,5 m gara. Dodoties pastaigā pa takām un kāpnēm, Jūs 
nokļūstiet augstākajā Sietiņieža vietā, šīs dabas pils tornī, baudīsiet gleznaino skatu uz plūstošo upi. Dikļu pils, viena no retajām  
Vidzemes muižu pilīm un kungu mājām, kurā iespējams ieraudzīt lielu daļu no tās oriģinālās interjera apdares: vairāk nekā 200 atmodas 
laika mākslinieku gleznas, oriģinālās apdares detaļas pilī – pirmais stāvs ar vestibilu, kamīnu un podiņu krāsnis, centrālās kāpnes, 
parkets, sienu paneļi. Dikļu muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pastaiga Dikļu pils parkā, kurā aug ap 20 eksotisku 
koku, tostarp balzāma baltegle, pelēkais riekstkoks un zilganā duglāzija. Vika Pasaku Parkā Jūs gaida tēlnieku brāļu Rūrānu izgatavotās 
Vika pasaku 28 varoņu koka figūras. Atpūta svaigā gaisā Beverīnas koka skulptūru parkā un labirintos, kur izvietojušas vairāk 
nekā 300 no koka veidotas skulptūras "ar pipariņu" un 730 m garš lapkoku labirints Bērnus gaida rotaļu laukums, kurā var pēc sirds 
patikas izkāpelēties pa speciāli šim nolūkam izgatavotām koka figūrām. Valmiera, ekskursija pa Valmieras vecpilsētu: Viduslaiku pils 
drupas, "Vecā aptieka", Valterkalniņš. Viesošanās Valmiermuižas jātnieku skolā, kur būs iespēja iepazīties ar zirgaudzētavu, 
zirgkopību, būs iespējams pabarot zirdziņus, kā arī ir iespējamas izjādes. “Valmiermuižas” firmas veikala apmeklējums, kur Jūs varat 
iegādāties “Valmiermuižas”  dzīvo alu un suvenīrus. Ceļš uz mājām, vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Dikļu pils – 3.00 EUR/ 1.5 EUR bērni līdz 14 g.v.; 
Valmiermuižas jātnieku skola – 3.00 EUR; 1.50 EUR – izjādes (1 aplis); 
Beverīnas koka skulptūru parks – 6.00 EUR/4.00 (bērni 2-17 g.v., studenti, pensionāri); 
Personīgie tēriņi. 
 
PIEMAKSAS: 
Papildvieta autobusā – 10.00 EUR 
 

Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 

 
CEĻOJUMA APDROŠINĀŠANA CENĀ NAV IEKĻAUTĀ! 

 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 

- Neskatoties uz to, ka Latvija ir Šengena zonā, katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgs ceļošanas 
dokuments - pase vai ID karte, kas atbilst LR un citu valstu likumiem, uz kurām ieceļo! Derīgs ceļošanas dokuments nepieciešams arī 
jebkura vecuma bērnam, bērnam līdz 18 gadu vecumam, līdzi jābūt pilngadīgā pavadošā persona. Par ceļošanas dokumenta esamību, 
derīgumu un atbilstību atbild tā īpašnieks.  

- Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām Latvijā un ārpus Latvijas, ieejas biļešu un papildus 
izmaksu cenu maiņas, kā arī valūtas kursa izmaiņām.  

- Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējuma kārtību un secību!  
- Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem objektos, viesnīcās un 

restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tiešie uzņēmuma pakalpojumi, kurus sniedz citi neatkarīgie uzņēmumi. 
- Uzņēmums nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu pasākumu atcelšanu bez 

iepriekšēja brīdinājuma. 
- Atgriešanās laiks no ceļojuma var mainīties atkārībā no neparedzētajām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs par šāda veida 

izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku. 
- Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti uc.), uzņēmums negarantē to nodrošināšanu 

ceļojuma laikā. 
- Uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, ka arī veikt korekcijas ceļojuma programmā, ja programmu 

skar izmaiņas svētku pasākumu norise valstī/pilsētā vai izmaiņas objektu darba laikos. 
- Ja apdrošināšana nav iekļauta ceļojuma cenā, tā jāiegādājas atsevišķi. 
- Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās. Ja cilvēku skaits ir mazāks par 20, 

autobuss tiek mainīts uz autobusu ar mazāku vietu skaitu, tajā var nebūt TV, WC, kārsts ūdens. 
- Tūrisma uzņēmums nav atbildīgs par klienta nepamatotām fantāzijām un ilūzijām. 

 
 

Vienu dienu pirms ceļojuma lūdzam precizēt izbraukšanas laiku, vietu, autobusa numuru 
un grupas vadītāja telefona numuru!!! 

 
 
Tūrisma kompānija:     KLIENTS: _________________________________________ 
                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________________                      
                                          (paraksts) 

201__.g._____.______________________________________ 

 


