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Ekskursija maisa… 

Programma īpaši veidota  

11. un 12. klases skolēniem 

Ekskursija veidota kā atbalsts skolēnu karjeras izvēlei un, iespējams,  

motivācijai uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. 

 

 

Izbraukšana: plkst. 8:00 – izbraukšana no jums ērtas vietas.  

Jums pakaļ pieripos autobuss un Jūs sagaidīs Ceļojumu sajūtu 

aģentūras “Travel Biiz” grupas vadītājs. 

Dosimies ekskursijā vai, pareizāk sakot, piedzīvojumā. Kā jau 

paredz Jūsu ekskursijas programma, šobrīd apmeklējamās 

vietas tiek turētas noslēpumā. Taču atklāsim to, ka Jums būs 

trīs apstāšanās punkti. Tiks paredzēta arī  stunda laika 

pusdienu pauzei. 

Dodoties ekskursijā aicinām saģērbties silti, ērti. Nav nekādas 

speciālas prasības. Obligāti līdzi jāpaķer pozitīvākais 

garastāvoklis un vēlme uzklausīt citus. 

Atgriešanās Rīgā: līdz plkst.19:00. 
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EKSKURSIJAS CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Viesošanās maksa objektā Nr.1 

 Viesošanās maksa objektā Nr.2 

 Viesošanās maksa objektā Nr.3 

IESPĒJAMIE PAPILDU 
IZDEVUMI: 

 Ēdienreizes – cenā nav iekļauta neviena ēdienreize 

SKOLĒNU SKAITS: 42-36 35-30 29-25 24-20 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 18,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 € 

1 dienas ekskursija 
Datums: PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana plkst. 8:00 

no Jums ērtas vietas 

Pavadošie pedagogi  
šajā ekskursijā var doties  

BEZ MAKSAS 

Šī ekskursijas programma  

VĒL MAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam! 
 
 

Lai rezervētu programmu, sazinieties ar 

mums pa blakus norādītājiem kontaktiem 

 

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē reģistrācijas numurs TATO – 2014 –5 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.01.500103 

Cenas norādītas ar PVN. Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme.  
Apskates objektu secība var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot. Ekskursijas cena var tikt mainīta, ja mainās ekskursijas dalībnieku 

skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms ekskursijas datuma.  
Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 

 

 

Ekskursijas programma 

Ekskursija maisā 

“Travel Biiz” kontaktpersona: 
 

Liene 

tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 


