
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

CIEMOS PIE LĪBIEŠIEM (1 DIENA) 

08:00 izbraukšana no Rīgas. Ierašanās Talsos. Talsiem raksturīga īpatnēja apbūve un skatu ainas, pateicoties deviņiem pakalniem. 

Pauguri un ezeri, kopā ar mūsdienīgajām ēkām veido unikālu un ainavisku skatu. Mājas vīnu darītavas Vējkalnietis apmeklējums ar 
degustāciju, kur ražo dabīgus ogu vīnus, kā arī eksotiskos vīnus no ceriņiem, peonijām un melnā plūškoka ziediem  Dundagas pils, 
kas ir lielāka pils Ziemeļkurzemē. Tā celta uz pussalas, ko apskalo Pāces upes uzplūdinātie ūdeņi. Pils piedzīvojusi karus, īpašnieku 
maiņas un vairākkārt pārbūvēta, divas reizes izdegusi, taču atkal atjaunota un paplašināta. Šlīteres bāka: uzkāpjot bākas piektajā stāvā, 
nonāksiet nepilnus 100 metru augstumā virs jūras līmeņa. Šeit paveras lielisks skats uz Slīteres nacionālā parka mežiem un Baltijas jūru, 
skaidrā laikā var redzēt Sirves bākas torni Sāmsalā (Igaunija), arī Irbenes radiolokatora šķīvi un Miķeļbāku. Lībiešu dzimtas mājā 
“Stūrīši” piedāvā iepazīties ar līvu tradīcijām un kultūru. Lībiešu ēdienu degustācija: uzkodas, pamatēdiens un deserts 
(iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā). Ceļš uz mājām, vakarā ierašanās Rīgā. 

CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi. 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
- Vīna degustācija: 6.00 EUR (3 veidi ogu vīni, 3 veidi eksotiskie vīni un 3 veidu Talsu siera plate);  
- Dundagas pils: 2.00 EUR/0.85 EUR (skolēni); 
- Slīteres bāka: 2.00 EUR/1.50 (skolēni); 
- Personīgie tēriņi 
 
PIEMAKSAS: 
Lībiešu ēdienu degustācija – 9.00 EUR Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā!!!  
Papildvieta autobusā – 10.00 EUR 
 
 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 

 
 

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 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 atkārībā 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._____.______________________________________ 

 


