
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

RŪJIENA - NAUKŠENI – SKAŅAKALNS (1 DIENA) 
 
07:00 izbraukšana no Rīgas. Rūjiena, saldējuma fabrikas apmeklējums ar degustāciju. Rūjienas Gladiolu dārza apmeklējums, 
kur aug un zied vairāk nekā 450 gladiolu šķirnes ar interesantiem stāstiem no selekcionāra Modra Paegle. Naukšēnu 
Cilvēkmuzejs, izvietots Naukšēnu muižā, vienā no skaistākajām vietām Naukšēnu novadā. Muzeja ekspozīcija ir unikāla ar to, ka tā nav 
paslēpta vitrīnās aiz stikla. Te var «pacīkstēties» ar stellēm un iekrāsot lupatu deķī arī savu krāsu, uzvilkt igauņu vai latviešu tautas tērpu 
un nofotografēties tajā, rakstīt ar tintes spalvu. Mazsalaca. Skaņākalna dabas parks, kura apmeklētāji var apskatīt smilšakmens 
atsegumus, alas, izstaigāt Kurbada, Rūķu un Dauģēnu dabas takas. Atpazīstamākais parka objekts ir Salacas kreisajā krastā redzamā ap 
20 m augstā Skaņākalna klints (Skaņaiskalns), kas dod spēcīgāko atbalsi Latvijā, klausītājiem atrodoties pie Salacas iepretī klintij, bet 
runātājam - noteiktās vietās laukuma vidū vai aizmugurē. Ceļš uz mājām, vakarā ierašanās Rīgā. 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi. 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Rūjienas fabrika ar degustāciju – 3.00 EUR; 
Gladiolu dārzs – 2.00 EUR/ bērniem līdz 12 g. bezmaksas; 
Naukšenu Cilvēkmuzejs – 1.00 EUR/ 0.50 EUR (skolēni, pensionāri); 

Skaņākalna dabas parks – 2.00 EUR/1.00 EUR (skolēni, 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._____.______________________________________ 

 


