
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

Jaunums!!! KURZEMES PILIS UN ABAVAS VĪNI (1 DIENA) 
 
08:00 izbraukšana no Rīgas. Jaunmoku pils apmeklējums. Jaunmoku pils, kurā neogotikā stila formas apvienojušās ar jūgendstila 
elementiem, ir īpaša vieta starp Latvijas arhitektūras šedevriem. Meža muzejs apmeklētājus aicina izbaudīt meža burvību un apskatīt 
dažādas ekspozīcijas, kas vēsta par Latvijas mežu iemītniekiem, koku sugām un mežsaimniecības vēsturi. Savukārt katru sezonu jaunas 
izstādes ir apskatāmas pils torņa zālē. Muzejs ir veidots tā, lai tas būtu interesants ikvienam tā apmeklētājam. Ekskursija Tukuma 
vēsturiskā centrā. Tukums ir neliela, dārzu ieskauta pilsētiņa Kurzemes pievārtē. Pilsēta izaugusi ap brīvības jeb veco Tirgus laukumu. 
Tā ir iecienīta tukumnieku atpūtas vieta, šeit vienlaikus var baudīt rožu skaistumu un strūklaku skaņas. Šlokenbekas muižas 
apmeklējums. Netālu no Tukuma atrodas viens no unikālākajiem un savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā – Šlokenbekas 
muižas ansamblis. Tas ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz 
mūsu dienām. Durbes pils apmeklējums. Durbes pils ir viena no interesantākajām klasicisma pilīm Kurzemē. Patīkamai pastaigai 
vasaras tveicē un rudens lapu krāšņumā pie pils 19.gadsimta sākumā izveidots ainavu parks ar arhitektūras pieminekļiem - rotondu un 
akmens tiltu pār gravu. ABAVAS ģimenes vīna darītavas ražotnes apmeklējums ar degustāciju un firmas veikalu. Vīna darītava 
ir Mārtiņa un Lienes Barkānu ģimenes izveidots un attīstīts uzņēmums, kurš nodarbojas ar kvalitatīvu dzērienu darīšanu no Latvijā 
audzētiem augļiem un ogām. Ceļš uz mājām, vēlu vakarā ierāšanās Rīgā. 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi. 

 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Jaunmoku pils ar meža muzeju – 3.50 EUR/2.00 EUR (studenti, pensionāri)/1.00 EUR (skolēni), bērni līdz 7 gadiem bezmaksas; 
Šlokenbekas muiža – 3.00 EUR/2.00 EUR (pensionāri, skolēni); 
Durbes pils – 2.50 EUR/1.50 EUR (pensionāri, studenti, skolēni)/ bērni līdz 7 gadiem – bezmaksas; 
ABAVAS ģimenes vīna darītava – 7.50 (ražošanas apmeklējums un 5 vīnu degustācija); 
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._____.______________________________________ 

 


