
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 

ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS BELOVEŽAS GĀRŠĀ AR 

BALTKRIEVU SALAVEČA REZIDENCES APMEKLĒJUMU  

(3 DIENAS) 

 
1. diena.  06:00 izbraukšana no Rīgas. Ceļš caur Lietuvu, Poliju, ierašanās Belostokā. Check-in viesnīcā, ekskursija pa Belostoku 
ziemassvētku rotā. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Belostokā (Hotel ibis Styles Białystok). 
 
2. diena. Brokastis viesnīcā. Agrā izbraukšana uz ekskursiju Belovežas Gāršā. Ierašanās uz robežkontroles punktu, Polijas – Baltkrievijas 
robežas šķēršana, tikšanās ar vietējo gidu. Apskates ekskursija vietējā gida pavadībā pa Belovežas gāršu. Pastaiga gar demonstrāciju 
voljēriem ar dzīvniekiem, Etnogrāfiska muzeja apmeklēšana, Dabas muzeja apmeklēšana. Aizraujošā ekskursija uz Baltkrievijas Salaveča 
rezidenci. Salaveča rezidence ir viena no skaistākajām Salaveča “mītnēm”. Tā ir pasakaina Belovežas Gāršas vieta, kur viss ir 
izrotāts ar koka skulptūrām, pasāku varoņiem, tūkstoš lampiņu virtenēm. Salavecis sagaida viesus savā rezidencē, atbild uz atsūtītām 
vēstulēm, uztur kārtību savos ziemas valdījumos. Daudzi rezidences objekti ir apvīti ar leģendām, stāstiem un ticējumiem: Sniegbaltītes 
mājas, Brīnumainās Dzirnavas, kas samaļ sliktās rīcības putekļos, Divpadsmit Mēnešu klajums, dzīvā Jaungada egle, Austrumu 
kalendāra zīmju aleja. Rezidencē var ievēlēties vēlēšanas un paprasīt Salaveci piepildīt tos. Pusdienas Belovežas Gāršas kafejnīcā, suvenīru 
veikaliņu apmeklēšana. Izbraukšana uz Belostoku. Vēlu vakarā atgriešanas Belostokā un nakts viesnīcā.  
 
3. diena. Brokastis viesnīcā. Check-out no viesnīcas. Brīvais laiks Belostokā. Izbraukšana uz Rīgu. Vēlu vakarā ierašanās 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. 
 
 BRAUCIENA CENĀ IETILPST: 
-Transporta pakalpojumi; 
-Ceļa nodokļi; 
-Divas naktis viesnīcā Belostokā (IBIS Styles), divvietīgos numuros ar visam ērtībām; 
-2 brokastis viesnīcās;  
-Grupas vadītāja pakalpojumi; 
 
PIEMAKSAS: 
Ekskursiju pakete: 50.00 EUR/ 35.00 EUR (bērniem līdz 14 g.v.) Iepriekš pieteikšana un apmaksa ofisā!!!: 
- pilnā ekskursiju apkalpošana Belostokā un Belovežas Gāršā: 
    -ieejas biļetes Dabas muzejā; 
    -ekskursija Salaveča rezidencē; 
    -apskates ekskursija Belovežas Gāršā ar etnogrāfisko muzeju; 
    -ieejas biļetes demonstrāciju voljēros;   
    -1 kompleksa pusdienas Belovežas Gāršā (zupa, pamatēdiens, salāti, tēja, maizītes); 
    -ekskursija Belostokā; 
    -bezvīzu Baltkrievijas robežas šķērsošanas atļaujas noformēšana; 
    -ceļojumu apdrošināšana līdz 65. g.v. Baltkrievijas teritorijā; 
   
Piemaksa par papildvielu autobusā – 50.00 EUR; 
Piemaksa par vienvietīgu dzīvošanu – 20.00 EUR; 
Piemaksa par ceļojuma apdrošināšanu vecumā no 65-75 gadiem Baltkrievijas teritorijā  – 2.00 EUR;  

 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
-Ceļojuma apdrošināšana Eiropas teritorijā (Lietuva; Polija) pirmajā un trešajā ceļojuma dienā!!!!! 
-Personīgie tēriņi;  
 
Lūdzam valūtu (Baltkrievijas rubļus un Poļu zlotus) iepriekš samainīt Latvijā!!! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYN 
1.00 EUR ~ 4.32 PLN 

 
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._____.______________________________________ 
 


