
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

MANAS BRĪVDIENAS VARŠAVĀ (2 DIENAS) 
 
1. diena 05:30 Izbraukšana no Rīgas. Pa ceļam apstāšanās uz pusdienām (1 st.). Ierašanās Varšavā. Pilsētas apskates ekskursija ar 
autobusu. Ekskursija parkā Karaliskie Lazenki, kas ir Universitātes botāniskais dārzs, bet viduslaikos šeit bija karaliskās medību vietas. 
Ekskursija Varšavas vēsturiskajā centrā ar vietēja gida pavadību (krievu valoda): Jaunā un Veca pilsētas, Krakovas priekšpilsēta, Jaunais 
Svjats, vēstniecības kvartāls, visaugstākā celtne Polijā – Kultūras un Zinātnes Pils,  Karaliskā Pils. Brīvais laiks ar iespēju apmeklēt Varšavas 
kafejnīcas un nobaudīt poļu nacionālos ēdienus. Check-in viesnīcā Varšavā. Nakts viesnīcā.  
 
2. diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. Karaliskās pils apmeklējums, kas ir populārākais piemineklis Varšavā, un ir bijusi karaļu 
rezidence. Tiem, kuri nevēlas iet uz ekskursiju, ir iespēja apmeklēt zinātnes izklaides centru “Kopernik”. Pusdienas laiks un izbraukšana uz 
Rīgu. Ceļš un mājām. Vēlu vakarā ierašanās Rīgā. 

 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Ceļa nodokļi (Lietuvā, Polijā); 
Dzīvošana tūristu klases viesnīcās (2-3*) TWIN/TRPL numurā;  

1 brokastis;  
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi. 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Audio gids Karaļu pilī: 17.00 PLN 
Ieejas biļete uz “Kopernik” centru: 25.00 PLN 
Pusdienas Polija: ~ 25.00 PLN 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties!!! 
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 
Lūdzam valūtu PLN (Poļu zlots) iepriekš samainīt Latvijā!!! 
1.00 EUR ~ 4.37PLN 
 
PIEMAKSAS: 
- Ekskursijas apkalpošana: 25.00 EUR/ 10.00 EUR (bērniem līdz 12 g.v.) (ieejas biļetes apskates objektos – papildus izdevumi). 
- Papildvieta autobusā: 30.00 EUR 
- Dzīvošana SGL numurā: 25.00 EUR 

 
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 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._____.______________________________________ 
 


