
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

JAUNUMS! TRĪS VALSTIS – TRĪS KULTŪRAS (4 DIENAS) 
(Apdrošināšana + ieejas biļetes ir iekļautas cenā!!!) 

 
1.diena. 06:00 izbraukšana no Rīgas. Ceļš līdz Lietuvas senākai apdzīvotai vietai – Merkinei. Merkines pilskalns – viens no 
nozīmīgākajām Lietuvas Dižkungaitijas pilīm Nemunas krastā, no kurienes paveras vieno no skaistākajām Lietuvas ainavām. Merkines 
stikla piramīdas apmeklējums: stiklots inženiertehnisks risinājums ar ūdens avotiem, kas piedot šai vietai īpašu enerģiju un auru. 
Dabas un mūzikas harmonijas baudīšana. Pārbrauciens līdz Druskininkiem – Lietuvas kūrortpilsētai. Check-in viesnīcā. Brīvais laiks. 
Pēc vēlēšanās var apmeklēt ūdens parku “DRUSKININKAI AQUAPARK” vai “SNOW ARENA”. Nakts viesnīcā Druskininkos.   
2.diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. Baltkrievijas robežas šķērsošana. Ierašanās Grodņā. Ekskursija pa Grodņu – senu un 
skaistu pilsētu ar vietējo gidu: Vecā un Jaunā pils, Jezuītu baznīca, Muzejs-aptieka, Bernardiņu klosteris, sinagoga, Borisogļebovska 
(Kaložas) baznīca; Tizengauza laukums, Žilibera parks, Medicīniskās akadēmijas ēka, poļu rakstnieces Elīzes Ožeško piemineklis, 
piemineklis karavīriem-atbrīvotājiem, J. Kupala universitāte. Brauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Unikāls 121 km garš 
ūdensceļš, kas sastāv no savienotajiem ar slūžām  kanāliem un atrdoas Baltkrievijas un Polijas teritorijā. Check-in viesnīcā. Nakts viesnīcā 
Grodņā. 
3.diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. 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. Polijas 
robežas šķērsošana. Ierašanās Bialostokā. Check-in viesnīcā. Nakts viesnīcā Bialostokā. 
4.diena. Brokastis. Ekskursija pa Bialostoku: Braņicka pils apskate, kas tika dēvēta par Polijas Versaļu, Vecpilsēta, Katedrāles. 
Izbraukšana uz mājām. Pa ceļam neliela pastaiga pa Suvalku dabas parka tūrisma takām ar skaistām dabas ainavām. Ceļš caur Poliju, 
Lietuvu. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 
 
BALTKRIEVIJAS ROBEŽAS BEZVĪZU ŠĶĒRSOŠANĀS NOTEIKUMI: 
- Lai nodrošinātu jums bezvīzu Baltkrievijas robežas šķērsošanu, tūroperatoram jāiesniedz baltkrievu pusei katrā tūrista skenētu pases 
kopiju. Tāpēc, katra tūrista pienākums, līgumā noslēgšanas brīdī uzrādīt ceļošanai derīgo pasi (pase jābūt derīga vēl min. 3 mēnešus pēc 
atgriešanas no ceļojuma);   
- Ja tiek iegādāta ekskursiju pakete, tad bezvīzu robežas šķērsošanas atļaujas noformēšana ir IEKĻAUTA cenā. 
 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 

Ceļa nodokļi Lietuvā, Baltkrievijā; 
Viena nakts viesnīcā  Druskininkos, divvietīgos/trīsvietīgos numuros (ērtības numuros); 
Viena nakts viesnīcā  Grodņā, divvietīgos/trīsvietīgos numuros (ērtības numuros); 
Viena nakts viesnīcā  Bialistokā, divvietīgos/trīsvietīgos numuros (ērtības numuros); 
Trīs brokastis viesnīcā; 
Grupas vadītāja pakalpojumi; 
Ceļojuma apdrošināšana līdz 65. g.v.. 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursiju pakete: 50.00 EUR/40.00 EUR (bērni līdz 12 gadiem) Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā: 
Pilna ekskursiju apkalpošana pēc programmas: 
 - Bezvīzu šķērsošanas atļauja; 
 - Ekskursija Merkinē; 
 - Ekskursija pa Grodņu; 
 - Kuģītis pa Augustovas kanāliem;  
 - Ekskursija uz agrotūrisma kompleksu “Korobčici”; 
 - Ekskursija pa Bialistoku; 
 - Ieejas biļetes pēc programmas; 
 - Transporta pakalpojumi; 
 - Maksas autostāvvietas. 
 
Papildvieta autobusā – 60.00 EUR; 
Vienvietīgs numurs viesnīcā – 55.00 EUR; 
Piemaksa par apdrošināšanu vecumā no 65-75 gadiem – 2.00 EUR;  
 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
“Druskinkiai AquaPark” - no 13.00 EUR/10.00 EUR (bērniem 7-17 gadi); 
“SnowArena” – no 15.00 EUR/12.00 EUR (skolēni, studenti); 
Personīgie tēriņi. 
 
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 
 

 
 
 

http://www.indi.lv/file.php?name=files/uploads/hotel_it_minsk_2017.doc
http://www.indi.lv/file.php?name=files/uploads/hotel_it_minsk_2017.doc
http://www.indi.lv/file.php?name=files/uploads/hotel_it_minsk_2017.doc


 
 
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 atkarībā 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._____.______________________________________ 

 


