
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

BALTKRIVIJAS KALEIDOSKOPS  

Minska – Dudutki – Mira un Nesviža (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 (vietējā gida pavadībā) uz slavenu etnogrāfisko muzeju Dudutki (40 km no Minskas). 
Jūs varēsiet apskatīt vienīgās darbojošās vējdzirnavas Baltkrievijā un nobaudīt dzirnavnieka cienastu, Jūs paviesosieties podnieka darbnīcā, 
apmeklēsiet senatnīgu 19. gadsimta smēdi, kurā varēsiet izkalt sev veiksmes pakavu… Kā arī pabūsiet galdniecības daiļamatnieka darbnīcā 
un krāšņā maizes ceptuvē. Turklāt muzeja teritorijā ir arī stallis ar Orlova rikšotājiem, strausi, mežacūkas un citi zvēri. Ekskursijas laikā Jūs 
sagaidīs 3 dažādas degustācijas: 1. “Pie samogona aparāta”: samogons (kandža), maize, sālīts gurķis, medus; 2. “Maizes ceptuvē”: svaigi 
cepta maize, 3 veidu sieri, sviests, tēja un 3. “Dzirnavās”: zemnieku maize ar speķi. Būs iespēja arī nobaudīt pusdienas ar baltkrievu 
tradicionālajiem ēdieniem (pēc izvēles, par papildus maksu = 7 €). 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. Miras pils apmeklēšana (vietējā gida pavadībā). Miras pils ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Nesviža, Radzivilu galvenā rezidence – bastionu 
ieskauta pils, kas pilnībā atjaunota 2012.g. Pils greznajās zālēs jūs redzēsiet oriģinālos eksponātus, kas piederējuši Radzivilu dzimtai vai viņu 
laikabiedriem. Pili ieskauj brīnišķīgs 19.gs. veidots parks, kas savulaik bija lielākais ainavu parks Eiropā. Atgriešanas Minskā. Brīvais laiks. 
Nakts Viesnīcā Minskā. 
  
4. diena.  Brokastis viesnīca. ”Staļina līnijas” - 39.g. robežas nostiprināšanas ansamblis. 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!!!): 
- Izbraukuma ekskursija uz Dudutkiem ar vietējo gidu; 
- Apskates ekskursija Minska un Apskates vakarā ekskursija Minska ar vietējiem gidiem;   
- Izbraukuma ekskursija uz pili Nesviža/Mira; 
 
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: 
Stalin-line.by – 11.00 BYR 
Dudutki – 18 BYR  
Pusdienas Dudutkos – 14.00 BYR 
Nesviža pils – 15.00 BYR 
Mira pilis – 10.00 BYR 
Apskates laukums – 3.00 BYR 
 
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!  

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._____.______________________________________ 
 


