
 
Pielikums pie līguma Nr.:1 

 

SVĒTAS VIETAS LATGALĒ (1 DIENA) 

07:00 izbraukšana no Rīgas. Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca, ievērojams valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis, viena no nedaudzajām sakrālajām celtnēm Daugavpils novada, kas ir celta no šķeltiem akmeņiem un pieder pie 
viena torņa bazilikāņu krusta baznīcu tipa. Pietura pie Putnu vērošanas torņa Višķos, kas atrodas starp Luknas un Boltaru 
ezeru. No skatu torņa paveras skats uz 4 Višķu ezeriem. Jauka vieta putnu un dabas vērošanai. Unikālais Čertoka ezers, saukts 
arī Velnezers, un apkārtnes ainava. Aglonas Maizes muzejs - vienīgais maizes muzejs Baltijā, kurā var iepazīties ar maizes 
tapšanas vēsturi un procesu. Svaigas maizes degustācija, zāļu tējas baudīšana, iespēja iegādāties Aglonas maizīti un 
konditorejas izstrādājumus. Karaļkalns ar ozolkoka skulptūrām. Aglonas bazilika – nozīmīgākā katoļu svētceļojumu vieta 
Latvijā, kas ik gadus 14-15. augustā (Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos) pulcina desmitiem tūkstošus 
svētceļnieku no visas Austrumeiropas. Ceļš uz mājām, vakarā ierašanās Rīgā. 

CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā; grupas vadītāja-gida pakalpojumi. 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
- Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca: ziedojumi; 
- Aglonas Bazilika: ziedojumi – 2.00 EUR; 
- Aglonas maizes muzejs, Ekskursija ar zaļas tējas un maizes degustāciju: 4.00 EUR / 3.00 EUR; 
- Karaļkalns: Ziedojumi. 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
PIEMAKSAS: 
Papildvieta autobusā – 10.00 EUR 
 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 

- Neskatoties uz to, ka Latvija ir Šengena zonā, katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgam 
ceļošanas dokumentam - pasei vai ID kartei, kas atbilst LR un to valstu, uz kurām ceļo, likumiem! Derīgs ceļošanas dokuments 
nepieciešams arī jebkura vecuma bērnam, bērnam līdz 16 gadu vecumam, jābūt pavadošajai personai. Par ceļošanas dokumenta 
derīgumu atbild tā īpašnieks.  

- Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām ārpus Latvijas un Latvijā, ieejas biļešu un 
papildus izmaksu cenu maiņu, kā arī valūtas kursa izmaiņām.  

- Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējumu kārtību!  
- Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem objektos, viesnīcās un 

restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tieši uzņēmuma pakalpojumi, kurus sniedz citi neatkarīgi 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 sakarā ar neparedzētām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs par šāda veida 

izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku. 
- Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti), uzņēmums negarantē to nodrošināšanu 

ceļojuma laikā. 
- Sakarā ar svētku dienām uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, un veikt korekcijas 

brauciena programmā, ja programmu skar izmaiņas svētku norise 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, kārstā ūdens. 
- Firma nav atbildīga par nepamatotām fantāzijām un klienta ilūzijām. 

 
Vienu dienu pirms brauciena lūdzam precizēt izbraukšanas laiku, vietu, autobusa numuru 

un grupas vadītāja telefona numuru!!! 
 
 
Tūrisma kompānija:     KLIENTS: _________________________________________ 
                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________________                      
                                          (paraksts) 
 

201__.g._____.______________________________________ 
     
 


