
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

JAUNUMS! CIEMOS UZ BALTKRIEVIJU: GRODŅA – 

AUGUSTOVAS KANĀLI – AGROTŪRISMA KANALI – 

AROTŪRISMA KOMLEKSS “KOROBČICI” (2 DIENAS) 

(Tūrisma vīza + apdrošināšana iekļauta cenā!!!!) 

1.diena. 06:00 izbraukšana no Rīgas uz Grodņu, tranzīts Lietuvas teritoriju. Ierašanās uz robežkontroles punktu, robežas šķēršana. 
Ierašanās Grodņā. Check-in viesnīcā. Ekskursija pa pilsētu ar vietējo gidu, kuras laikā ir iespēja redzēt pilsētas pazistāmākas apskates 
vietas: Vecā un Jaunā pils, Jezuītu baznīca, Muzejs-aptieka, Bernardīnu klosteris, sinagoga – fašistu okupācijas laika ebreju geto upuru 
piemineklis, Požarnaja 12. Gs. Borisogļebovska (Kaložas) baznīca; Tizengauza laukums, Žilibera parks, Medicīniskās akadēmijas ēka, poļu 
rakstnieces Elīzes Ožeško piemineklis, piemineklis karavīriem-atbrīvotājiem, J. Kupala universitāte, Katedrāle. Brīvs laiks, pēc vēlēšanās, 
vakariņas baltkrievu gaumē, vienā no Grodņas restorāniem. Nakts viesnīcā. 

2.diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. Brauciens uz Augustovas kanālu, Augustovas kanāla slūžu apskate, vizināšanas ar kuģi. 
Agrotūrisma kompleksa „Korobčici” apmeklējums. Tā ir vieta, kur tiek glabātas Baltkrievijas tautas arhitektūras tradīcijas, kur var sajust 
tautiskās sadzīves garu un pieskarties neskārtās dabas burvīgumam. Laiks pusdienai restorānā. Brīvais laiks. Izbraukšana uz Rīgu. Ierašanās 
Rīgā vēlu vakarā.  

 
BRAUCIENA CENĀ IETILPST: 
- Brauciens ar komfortablu autobusu, kondicionieris; 
- Ceļa nodokļi; 
- Nakšņošana 1 nakts Grodņā, 2-viet. numuri ar visam ērtībām; 1 brokastis “zviedru galds”;  
- Veselības apdrošināšana līdz 65. g.v.; 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursiju pakete (iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā): 30.00 EUR pieaugušājiem (15.00 bērniem līdz 12 g.v.): ekskursija pa Grodņu ar 
vietēju gidu, vietejais gids “Korobčici”, iejas biļetes apskates objektos: Jauna Pils, vizināšanas ar kuģiti ar akordeonu, “Korobčici”; 
Iebraukšana Baltkrievijas teritorijā bez vīzas. Noformējot ceļojumu, lūdzu, nodot pases kopiju bezvīzas robežas šķeršonas sertifikata 
saņemšanai 
Piemaksa par papildvietu autobusā – 25.00 EUR; 
Piemaksa par vienvietīgu dzīvošanu – 20.00 EUR; 
Piemaksa par apdrošināšanu vecumā no 65-75 gadiem – 2.00 EUR;  
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties!!! 
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
Lūdzam valūtu BYR (Baltkrievijas rubļus) iepriekš samainīt Latvijā!!! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYR 

 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 
- Katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgai pasei, kas atbilst LR un to valstu, uz kurām ceļo, likumiem! 

Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) jābūt līdzi pasei un dzimšanas apliecībai, ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī notariāli 
apstiprinātai pilnvarai. 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. 
- 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._____.______________________________________ 
 


