
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

 
MANAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ:  

VARŠAVA – PRĀGA – KARLOVY VARY - DRĒZDENE (5 DIENAS) 
 
 
1. diena 6:00 Izbraukšana no Rīgas. Ceļš caur Lietuvu, Poliju. Ierašanās Varšavā. Ekskursija Varšavas vēsturiskajā centrā ar vietējo 
gidu (krievu valoda): Jaunā un Veca pilsētas, Krakovas priekšpilsēta, Jaunais Svjats, vēstniecības kvartāls, visaugstākā celtne Polijā – 
Kultūras un Zinātnes Pils, Karaliskā Pils. Brīvais laiks ar iespēju apmeklēt Varšavas kafejnīcas un nobaudīt poļu nacionālos ēdienus. Ceļa 

turpinājums. Ierašanās Olešnicā, check-in viesnīcā. Nakts viesnīcā Olešnīcā, Polijā.  
2. diena. Brokastis, check-out no viesnīcas. Ceļš līdz Prāgai. Ierašanās Prāgā un check-in viesnīcā. Apskates ekskursija pa Prāgu vietēja 
gida pavadībā (krievu valodā), kuras laikā apskatīsiet Prāgas ievērojamākās vietas: Vecpilsētas laukumu, rātsnamu un slaveno 
astronomisko pulksteni, Sv. Nikolaja baznīcu, Kārļa tiltu, Hradčani rajonu ar Loretu, Sv. Vita katedrāli, Sv. Georga baziliku un lielisku 
Prāgas panorāmu. Vakarā piedāvājam izbaudīt čehu virtuvi, apmeklējot vienu no Vecpilsētas krogiem. Nakts viesnīcā Prāgā, Čehijā. 
3. diena. Brokastis. Brīvais laiks Prāgā vai izbraukuma ekskursija uz Čehijas kūrortpilsētu Karlovy Vary, kas ir slavena ar kārstajiem 
ārstnieciskiem minerālūdeņu avotiem. Pastaiga pa pilsētu. Minerālūdens degustācija un termālo baseinu apmeklējums. Iespēja 
iegādāties čehu porcelāna un kristāla traukus. Atgriešanās Prāgā. Nakts viesnīcā Prāgā. Čehijā.  
4. diena. Brokastis, check-out no viesnīcas. Pārbrauciens līdz Drēzdenei. Apskates ekskursija pa pilsētu vietēja gida pavadībā (krievu 
valodā): Teātra laukums ar Cvinger pils ansambli un Zepmera Operu. Iespēja apmeklēt Pils-rezidenci ar bagātīgo kolekciju. Brīvā laikā 
pastaigājiet pa Elbas krastmalu, ko sauc par „Eiropas balkonu”. Izbraukšana uz Poliju. Nakts viesnīcā Legnicā, Polijā.  
5. diena. Brokastis, check-out no viesnīcas. Ceļš un mājām caur Poliju un Lietuvu. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 
 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Ceļa nodokļi (Lietuvā, Polijā); 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 
4 naktis 2*-3* viesnīcās divvietīgos vai trīsvietīgos numuros (ērtības numuros);  
4 brokastis. 
  
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Pusdienas Polijā: ~ 25.00 PLN / Pusdienas Čehijā: ~ 250.00 – 300.00 Kč 
Termālais baseins Karlovy Vary: no 150 Kč 
Drēzdenes pils-rezidence: 12.00 EUR/bērniem līdz 17 g.v. bezmaksas; 
Personīgie tēriņi. 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursiju pakete – 60.00 EUR/50.00 EUR (bērni līdz 12 g.v.): 

- Ekskursijas ar vietējo gidu Varšavā, Prāgā, Karlovy Vary un Drēzdenē; 
- Transporta pakalpojumi ekskursiju laikā; 
- Maksas stāvvietas. 

Papildvieta autobusā – 80.00 EUR 
Vienvietīgs numurs viesnīcā – 70.00 

 
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 atkarībā 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._____.______________________________________ 

 


