
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

SĀMSALA - PĒRNAVA (2 DIENAS) 
 

 
1. diena. 07:00 izbraukšana no Rīgas uz Virtsu ostu, pārcelšanās uz Saaremaa salu. Ierašanās Kuressaarē – salas galvaspilsētā. 
Ekskursija pa Kuressaare, Karjas Katrīnas baznīca, Anglas senās kultūras centrs: ekskursija, vējdzirnavas, maizes un kvasa degustācija; 
Kāli metiorītu krāteris, metiorītu/dolomita muzejs, Kuresāres Bīskapa cietoksnis. Check-in viesnīcā. Brīvais laiks atpūtai pie jūras. Nakts 
viesnīcā. 
2. diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas un izbraukšana uz Kuivastu ostu, pārcelšanas ar prāmi. Ierašanās Pērnavā -  lielākā 
veselības tūrisma vieta Igaunijā. Pastaiga pa Vecpilsētu, tirdzniecības centra „PORT ARTUR” apmeklējums. Pērnavas muzejs, kas 

viens no modernākajiem vēstures muzejiem Baltijā un tas piedāvā lielisku pieredzi visai ģimenei. Pastāvīgā ekspozīcija "11000 gadu 
vēstures - Seno laiku pieredze" aizvedīs jūs aizraujošā laika ceļojumā uz akmens laikmetu, viduslaiku tirdzniecības ceļiem, baroka laika 
cietokšņu pilsētu un līdz pat nostaļģiskajam padomju laika periodam. Muzeja kafejnīca piedāvā laikmetam atbilstošu autentisku garšas 
pieredzi. Brīvais laiks atpūtai pie jūras. Ceļš uz mājām, vēlu vakarā ierašanās Rīgā. 

 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā; viena nakts viesnīcā divvietīgā numurā (ērtības numurā) + brokastis; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; prāmis uz Muhu salu + pasažieru biļetes. 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
- Pērnavas muzejs ar vietēju gidu: 3.00 EUR, 5.00 EUR 
- Anglas vējdzirnavas ar maizes un kvasa degustāciju: 5.00 EUR – 6.00 EUR  
- Kuresāres Bīskapa cietoksnis: 3.00 EUR – 6.00 EUR 
- Metiorītu/dolomita muzejs: 1.00 EUR – 2.00 EUR 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
 

CEĻOJUMA APDROŠINĀŠANA CENĀ NAV IEKĻAUTĀ! 
 
PIEMAKSAS: 
Papildvieta autobusā – 30.00 EUR 
Vienvietīgs numurs viesnīcā -  20.00 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._____.______________________________________ 


