
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

SMILTENE - RAUNAS – CĒSIS (1 DIENA) 
 

08:00 izbraukšana no Rīgas. Ierašanās Raunā: Raunas Staburags, unikāls pēcledus laikmeta dabas objekts, Raunas pilsdrupas un 
baznīca. Raunas Siera ražotnes apmeklējums: Ceriņu ģimenes uzņēmums, kas nu jau 10 gadus pircējiem piedāvā 23 kvalitatīvus un 
augstvērtīgus produktus – sierus, sviestu un makaronus. Ekskursija un degustācija.  Z/S “Ezerlejas” mini ZOO: bērniem pieejams 
rotaļu laukums, ekskursija pie strausiem, fazāniem, pundurkaziņām, dambriežiem un citiem  eksotiskajiem putniem un dzīvniekiem. 
Cēsis – Latvijas vēstures simbols: iepazīsti vienu no Latvijas senākajām un latviskākajām pilsētām! Pils kompleksa apmeklēšana: 
Viduslaiku Pils, Jaunā Pils (Cēsu vēstures un mākslas muzejs), Izstāžu nams, iespēja uzkāpt Jaunā pils Lademahera tornī un vērot 
gleznaino Cēsu panorāmu, iepazīt pilsētas tuvāko un tālāko apkārtni, no augšas aplūkot Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupas visā sava 
romantiskajā krāšņumā. Cēsu Rožu laukums – populārāka cēsnieku un tūristu atpūtas vieta, bijušais Tirgus laukums, kas atrodas Sv Jāņa 
baznīcas priekšpusē, kopš 13.gs. vidus zināms kā dzīvas tirgošanās vieta. Ceļš uz mājām, vēlu vakarā ierašanās Rīgā. 

CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
- “Ezerlejas” mini ZOO: 4.00 EUR/ 2.00 EUR (pensionāri, skolēni); 
- Cēsu Pils komplekss (Viduslaiku pils, muzejs, izstāžu nams, tornis): 8.00 EUR/4.50 EUR (skolēni, studenti, pensionāri) 
- Raunas Siera ražotne: tiks precizēts 
 - 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._____.______________________________________ 

 


