
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

Jaunums!!! ZIEMEĻPOLIJAS VALDZINĀJUMS (3 DIENAS) 
 
1. diena 6:00 Izbraukšana no Rīgas. Ceļš caur Lietuvu. Ierašanās Polijā, Elblongā. Ekskursija Elblongā, senprūšu pilsētā, kura atrodas 
stratēģiski svarīgā vietā Vislas grīvā, un bija tirdzniecības punkts senajā Dzintara ceļā. Brīvais laiks. Check-in viesnīcā Elblongas rajonā. 
Nakts viesnīcā.  
2. diena. Brokastis. Izbraukuma ekskursija uz “Baltijas pērli” trīs pilsētām: Gdaņska – Sopota – Gdiņa. Katrai no šīm pilsētām ir 
savas atrakcijas: Gdaņska ir pilsēta ar 1000 gadu leģendas vēsturi; Sopota ir izklaides pilsēta; klusā Gdiņā tiek uzceltā viena no 
lielākajām ostām Baltijas jūrā. Ekskursija ar vietējo gidu (krievu valodā). Jauka iespēja apskatīt: Gdiņa un senie burinieki; kūrortpilsēta 

Sopota ar pastaigu pa Monte Kazino varoņu ielu un 516 garo molu; Gdaņska - vecpilsēta, kas vēsturiski izveidojusies gar Garo ielu un 
Garo tirgu, apskate: Moltavas krastmala, Krāna tornis, Garais tirgus, Artusa nams, Neptūna strūklaka – iecienīta mīlētāju satikšanās 
vieta, Sv. Maricas baznīca. Atgriešanās viesnīcā. Nakts viesnīcā. 
3. diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. Izbraukuma ekskursija uz Malborkas pili. Ekskursija pa Malborku ar vietējo gidu. Malborkas 
pils ir lielākā un vislabāk saglabātā ķieģeļu gotiskā celtne Eiropā. Pils ir iekļauta UNESCO kultūras mantojumu sarakstā. Malborkas pils 
apskate, kas ir lielākā, labi saglabātā, ķieģeļu gotikas aizsardzības būve pasaulē (kompleksa kopējā platība - 210 000  m²), kas uzskatāmi 
raksturo Vācu ordeņa krustnešu arhitektūru. Pils ir sava laika modernās restaurācijas tehnikas un filozofijas paraugs. Pils ir iekļauta 
UNESCO kultūras mantojumu sarakstā. Ceļš un mājām. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 
Ceļa nodokļi; 
2 naktis 2*-3* viesnīcā divvietīgos/trīsvietīgos numuros (ērtības numuros); 
2 brokastis – zviedru galds.  
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Malborkas pils – 40.00 PLN (~10.00 EUR) 
Personīgie tēriņi 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursijas pakete: 35.00 EUR/30.00 EUR (bērniem līdz 12 g.v.) Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā: 

- Ekskursija Elblongā; 
- Izbraukuma ekskursija uz Gdaņsku-Sopotu-Gdiņu; 
- Izbraukuma ekskursija uz Malborkas pili; 
- Transporta pakalpojumi ekskursijas laikā; 
- Stāvvietas; 

 
Papildvieta autobusā – 50.00 EUR 
Vienvietīgs numurs viesnīcā – 30.00 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._____.______________________________________ 

 


