
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

ĢIMENES ATPŪTA BALTKRIEVIJĀ : MINSKA – DELFINĀRIJS – 

“BELAZ” RUPNĪCA – LIDA (4 DIENAS) 

(Tūrisma vīza + apdrošināšana iekļauta cenā!!!!) 

 
1. diena. 06:00 izbraukšana no Rīgas. Ierašanās Minskā. Izvietošana viesnīcā. Apskates ekskursija Minskā (vietējā gida pavadībā): Jūs 
redzēsiet vēsturisko centru, apmeklēsiet Augšējo pilsētu, Trīsvienību priekšpilsētu, Svētā gara katedrāli. Pēc vēlēšanās vakariņas kādā no 
tradicionālajiem baltkrievu krodziņiem, iespēja pagaršot neatkārtojamus baltkrievu draņikus (kartupeļu pankūkas)! Brīvais laiks. Nakts 
viesnīcā Minskā. 
 
2. diena. Brokastis viesnīcā. Izbraukuma ekskursija Minskas Zoodārzu: pats Zoodārzs, Dinozauru parks, Delfinārijs. Minskas zoodārzā ir 
uzcelts īsts amfiteātris, kurā notiek aizraujošs un profesionals delfīnu šovs, tas ir spilgtākais ceļojuma piedzīvojums, jāredz obligāti! Par 
atsevišķu samaksu iespējams nofotografēties vai pat izpeldēties kopā ar delfīniem. Dinozauru parks pārnesa no realitātes uz pasauli, kas 
pirms miljoniem gadu pastāvēja, un satikās ar milzīgu dinozauri. Parkā tieks uzstādītas reālas izmēra dinozauru figūras, kuras kustas, elpo, 
migro, izdod skaņas. Došanas uz akvaparku “Lebjažij“ (“Gulbju”)(ap 3 st.), kur ir neskaitāmi kalniņi, kas piemēroti braukšanai divatā, gan 
arī vienam pašam, gan ekstremāli kalniņi, gan arī pavisam nelieli kalniņi. Šeit var vizināties uz paklājiņiem, piepūšamiem matračiem, kā arī 
bez jebkādām papildierīcēm, kā arī ir “Lietus krusa”, kur var izvēlēties hidromasāžas dušu ar iebūvētu dekoratīvo apgaismojumu; laminārās 
strūklakas ar iebūvētu dekoratīvu apgaismojumu; vai putu strūklakas ar iemontētu dekoratīvo apgaismojumu. Atgiršanās uz viesnīcu, brīvais 
laiks Minskā. Naksnīgā ekskursija (vietējā gida pavadībā) “Noslēpumaina Minska” Jums tiks piedāvāta romantiska un 
noslēpumaina vakara ekskursija, kas ievērojami papildinās Minskas apskates ekskursiju. Stāvot Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas skatu 
laukumā, Jūs varēsiet vērot naksnīgās Minskas ugunis un klausīties pilsētas mītus un leģendas. Nakts viesnīcā Minskā. 
 
3. diena. Brokastis viesnīcā. Izbraukuma ekskursija uz “BelAZ” rupnīcu Žodinā, Baltkrievijas autobūves uzņēmums, kas specializējies 
lielas kravnesības karjeru kravas automašīnu ražošanā. Unikāla iespēja iekļut rūpnīcā, kur top kravas mašīnas no 90- 450 tonnu celtspēju, 
redzēt šos monstrus darbībā un fotografēties ar tām, pusdienas rūpnīcas teritorijā. Atgriešanas Minskā. Brīvais laiks. Nakts Viesnīcā Minskā. 
  
4. diena.  Brokastis viesnīca. Check-out no viesnīcas. Izbraukšana uz Ļidu, skaistu pilsētiņu Grodņas apgabalā Ļidzejas upes krastā. Lidas 
pils (Ģedemina pils), kas tika uzcelta Lietuvas lielkņaza Ģedemina laikos ir spilgtākais romanas gotikas piemērs. Ļidas pils apmeklējums, 
kas līdz pat mūsdienām saglabājusies gandrīz sākotnējā formā un no kura paveras brīnišķīgs skats uz visu pilsētu un upi. Brīvais laiks 
pusdienai. Ceļš uz mājām. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.  
 
BRAUCIENA CENĀ IETILPST: 
-Brauciens ar komfortablu autobusu (WC, video, kondicionieris, tēja/kafija, karstais ūdens); 
-Ceļa nodokļi; 
-Nakšņošana 3 naktis viesnīcā Minskā, 2-viet. numuri ar visam ērtībām; 
-3 brokastis viesnīcās;  
-Grupas vadītājas pakalpojumi; 
-Vīza: vīzas noformēšanai nepieciešams: Pase (derīgu vismaz 6 mēn. pēc atgriešanas no ceļojuma ar 2 brīvām lpp. vīzas ielīmēšanai, 1 
fotogrāfija, krāsaina, 80% no fotogrāfijas aizņem galva, matēta, uz balta fona. Nepilngadīgiem bērniem līdz 18 g.v. – dzimšanas apliecības 
oriģināls). 
-Veselības apdrošināšana līdz 65. g.v.; 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursiju pakete (iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā): transporta pakalpojumi, stāvvietas, izbraukuma ekskursijas un vietējie gidi. 
 
Ekskursijas paketes cena pieaugušajiem = 70.00 EUR, bērniem līdz 12 g.v. = 45.00 EUR; (Ieejas biļetes nav iekļautas ekskursiju 
paketē un tiek apmaksātas uz vietas). 
                                

Piemaksa par papildvietu autobusā – 70.00 EUR; 
Piemaksa par vienvietīgu dzīvošanu – 50.00 EUR; 
Piemaksa par apdrošināšanu vecumā no 65-75 gadiem – 2.00 EUR;  
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Minskas Zoodārzs (kopēja biļete: Zoodārzs, Delfinārijs, Dinoparks)– no 29.00 BYR 
Pusdienas Minskā – 14.00 BYR 
Apskates laukums – 3.00 BYR 
Akvaparks: no 30.00 BYR 
Lidas Pils: 3.00 BYR 
BelAZ: tiks precizēts 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties!!! 
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
Lūdzam valūtu BYR (Baltkrievijas rubļus) iepriekš samainīt Latvijā!!! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYR 

 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 
- Katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgai pasei, kas atbilst LR un to valstu, uz kurām ceļo, likumiem! 

Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) jābūt līdzi pasei un dzimšanas apliecībai, ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli 
apstiprinātai pilnvarai. Par ceļošanas dokumenta derīgumu atbild tā īpašnieks.  

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

- Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējumu kārtību!  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Baltkrievija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Autob%C5%ABve
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kravas_automa%C5%A1%C4%ABna
http://www.indi.lv/file.php?name=files/uploads/hotel_it_minsk_2017.doc


- Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem objektos, viesnīcās un 
restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tieši uzņēmuma pakalpojumi, kurus sniedz citi neatkarīgi 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 sakarā ar neparedzētām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs par šāda veida izmaiņām 
un negarantē konkrētu atgriešanās laiku. 

- Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti), uzņēmums negarantē to nodrošināšanu 
ceļojuma laikā. 

- Sakarā ar svētku dienām uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, un veikt korekcijas brauciena 
programmā, ja programmu skar izmaiņas svētku norise pilsētā vai izmaiņas objektu darba laikos. 

- 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, kārstā ūdens. 

- Firma nav atbildīga par nepamatotām fantāzijām un klienta ilūzijām. 
 

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

 
Tūrisma kompānija:     KLIENTS: _________________________________________ 
                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________________                      
                                          (paraksts) 
 

201__.g._____.______________________________________ 
 


