Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums Nr. BITA1-18012019-1
Rīgā

2019. gada 18. janvārī

SIA „IESPĒJU DARBNĪCA” - Ceļojuma sajūtu aģentūra „Travel Biiz”, reģistrācijas Nr. 44103045556, LR Ekonomikas ministrijas
datu bāzes reģistrācijas Nr. TATO-2014-5, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, kura vārdā rīkojas valdes priekšsēdētājs uz statūtu
pamata, Sandis Čemme no vienas puses, un
Vārds Uzvārds, personas kods: 123456-12345, turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses,
noslēdz šo Līgumu par ceļojumu uz Itāliju “Bērni, braucam uz Itāliju!” no 2019. gada 7. līdz 14. jūlijam.
Izbraukšanas laiks un vieta: 2019. gada 7. jūlijā plkst. 4:00, no Rīgas – pie Zinātņu akadēmijas, Turgeņeva ielā.
Atgriešanās laiks un vieta: 2019. gada 14. jūlijā - vēlu vakarā/naktī – Rīgā – pie Zinātņu akadēmijas, Turgeņeva ielā.
Tūrisma pakalpojumi tiek sniegti šādām KLIENTA norādītajām personām, kuras šī Līguma izpratnē tiek atzītas par TŪRISTIEM:
Nr.
Vārds, Uzvārds
Personas kods
E-pasta adrese
Tālrunis
1.
Vārds Uzvārds
123456-12345
paraugs@epasts.lv
12345678
1. Vispārējie noteikumi
1.1. TŪROPERATORS organizē KLIENTA norādītajām personām (turpmāk – TŪRISTI) tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai, kura tiek izdota KLIENTAM reizē ar šī LĪGUMA noslēgšanu un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa. Pielikums Nr.1.
1.2. KLIENTS piekrīt, ka viņa norādīto TŪRISTU dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un
tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.3. TŪROPERATORS ir apdrošinājis civiltiesisko atbildību AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par 30 000 EUR (trīsdesmit
tūkstoši eiro) ar līguma nr. 63.01.500125. AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” adrese: Rīga, Antonijas iela 23, LV-1010.
Atbildīgā persona – Elīna Leitendorfa, tālr. +371 67080458.
1.4. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā “Cenā iekļauts”.
1.5. Saskaņā ar doto LĪGUMU, lai izmantotu tūrisma pakalpojumus, TŪRISTIEM jābūt īpašumā derīgām pasēm vai ID kartēm, kā
arī nepieciešamības gadījumā vīzām, medicīniskās apdrošināšanas polisēm, kā arī citiem dokumentiem, ko var pieprasīt
Latvijas Republikas varas orgāni, kā arī citu valstu orgāni, no kā ir atkarīga dotā līguma izpilde.
1.6. Būtisko informāciju par ceļojumu, izmaiņām programmā vai ceļojuma atcelšanu TŪROPERATORS paziņo KLIENTAM
elektroniski uz KLIENTA norādīto e-pastu vai, ja tāds nav norādīts, pa tālruni.
2.

Pieteikšanās ceļojumam un maksājumi

2.1. Ceļojuma cena un maksājumi:
Ceļojuma
cena vienai
personai

Personu
skaits, kas
saņem
pakalpojumu

Kopējā
Līguma
summa

Pirmā
maksājuma
summa un
termiņš

Otrais
maksājuma
summa un
termiņš

Trešā
maksājuma
summa un
termiņš

Ceturtā
maksājuma
summa un
termiņš

Piektā
maksājuma
summa un
termiņš

485,00 EUR

1 (viena
persona)

485,00 EUR

60,00 EUR
līdz
18.01.2019.

100,00 EUR
līdz
15.02.2019.

100,00 EUR
līdz
15.03.2019.

100,00 EUR
līdz
15.04.2019.

125,00 EUR
līdz
15.05.2019.

2.2. Ja Līgums tiek slēgts vēlāk kā trīsdesmit dienas līdz izbraukšanas datumam, pilna summa ir jāsamaksā Līguma slēgšanas
brīdī.
2.3. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
2.4. Gadījumā, ja brauciens tiek atcelts (netika nokomplektēta grupa), iemaksātā nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā
un par to tiek paziņots uz klienta atstātajiem kontaktiem (rakstiski vai telefoniski) ne vēlāk kā 14 dienas pirms ceļojuma.
2.5. Visas cenas šajā līgumā norādītas ar iekļautu PVN.
2.6. Par pieteikumu ceļojumam tiek uzskatīts jebkurš rakstisks apliecinājums, kurā KLIENTS izteicis vēlmi izmantot pakalpojumu.
3. TŪROPERATORA tiesības un pienākumi
3.1. TŪROPERATORS apņemas sniegt tūrisma pakalpojumu saskaņā ar doto Līgumu un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
3.2. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, izņemot tos gadījumos, kad saistības nepilda
trešās personas, kas nav saistītas ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, vai klienta vainas dēļ, kā arī force majore
gadījumā.
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3.3. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst izvēlētājiem
ceļojumam, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas
atbilst standartam, kāds paredzēts tūrisma ceļojuma programmā un būtiski nemaina ceļojuma mērķi un nolūkus.
3.4. Ja gadījumā kāds no apskates objektiem vai ekskursijas vietām nevar pieņemt tūristus vai novadīt ekskursiju,
TŪROPERATORAM ir pienākums piedāvāt vietā līdzvērtīgu apskates objektu vai ekskursiju.
3.5. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji
apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izmitināšanā.
3.6. TŪROPERATORS apņemas sniegt Klientam visu informāciju, kas saistīta ar izvēlēto tūrisma ceļojumu.
3.7. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no TŪROPERATORA
neatkarīgi apstākļi (ekstremāli laika apstākļi, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, notikuši negadījumi vai
noziedzīgi nodarījumi, kā arī nepārvaramas varas apstākļi, laika apstākļi un to radītās sekas).
3.8. TŪROPERATORS neuzņemas atbildību par TŪRISTIEM, ja viņi patvaļīgi ceļojuma laikā atsakās no kāda iepriekš apmaksāta
pakalpojuma, kā arī, ja TŪRISTI patvaļīgi pārtrauc ceļojumu. TŪRISTIEM līdz ar to nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu.
3.9. Ja izbraukšanas dienā TŪRISTI laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto
Līgumā paredzēto pakalpojumu, viņiem nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.
3.10. TŪROPERATORAM ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt piešķirto sēdvietu autobusā.
3.11. Ja nav iespējas TŪRISTUS izmitināt iepriekš paredzēta TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt viesnīcas pret līdzvērtīgas
kategorijas vai augstākas kategorijas viesnīcu.
3.12. TŪROPERATORS apstiprina, ka viņam ir visas nepieciešamas atļaujas, kā arī pieredze tūrisma tirgū, lai varētu veiksmīgi
darboties šī Līgumā paredzētajā jomā.
3.13. Ne vēlāk kā desmit kalendārās dienas TŪROPERATORS uz KLIENA e-pasta adresi nosūta atgādinājumu par CEĻOJUMU un
noderīgu papildus informāciju, kas jāņem vērā, gatavojoties CEĻOJUMAM.
3.14. TŪROPERATORS neuzņemas atbildību par TŪRISTU veselības problēmām un gūtajām traumām ceļojuma laikā.
4. KLIENTA UN TŪRISTU tiesības un pienākumi
4.1. KLIENTS apņemas laikus samaksāt par ceļojumu, kā tas noteikts šī līguma 2. daļā.
4.2. Klienta pienākums iesniegt TŪROPERATORAM visu informāciju un dokumentus, kuri ir nepieciešami šī Līguma izpildei.
4.3. TŪRISTI apņemas ierasties laikus uz ceļojuma sākuma vietu, pildīt TŪROPERATORA pārstāvja pamatotas prasības ceļojuma
laikā, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautiskos pasažieru pārvadāšanas noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību un
valstī ievedamo priekšmetu daudzumu, skaitu un aizliegumu prasības.
4.4. TŪRISTI ir atbildīgi par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.
4.5. Ceļojuma laikā TŪRISTI paši uzņemas atbildību par zaudējumiem (sabojātu viesnīcas inventāru, bojājumu autobusam u.c.),
kas nodarīti brauciena laikā trešajām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus
zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.
4.6. KLIENTS piekrīt, ka visi TŪRISTI (arī nepilngadīgie) CEĻOJUMA laikā var tikt filmēti un fotogrāfēti. Šie materiāli bez atlīdzības
var tikt izvietoti TŪROPERATORA sociālo tīklu kontos, mājas lapā, kā arī var tikt izmantoti reklāmas materiālos.
4.7. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenu izmaiņas vai arī, ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un
to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no
TŪROPERATORA piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.8. TŪRISTIEM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.
Brauciena laikā TURISTIEM jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām. Sodu par braukšanu bez drošības jostām sedz katrs
KLIENTS personīgi.
4.9. Ja brauciena laikā TŪRISTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, TŪRISTS ar rakstisku pretenziju griežas pie
grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek
sastādīts akts, kas kopā ar TŪRISTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM.
4.10. Gadījumā ja KLIENTS dodas ceļojumā viens un TŪROPERATORAM nav iespējas piedāvāt divvietīgo vai trīsvietīgo
izmitināšanu KLIENTAM ir pienākums piemaksāt par vienvietīgo izmitināšanu.
4.11. KLIENTAM ir tiesības bez papildu maksas līgumā mainīt TŪRISTU personas datus ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma
sākuma datuma. Iesniegumam jābūt rakstiskam un apstiprinātam no TŪROPERATORA puses.
4.12. Pilngadīgais TŪRISTS uzņemas atbildību par nepilngadīgajiem TŪRISTIEM, kuri ceļo kopā ar viņu.
5. Atteikšanās no ceļojuma un ceļojuma atcelšana
5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur, neatkarīgi
no atteikšanas iemesla (izņemto 4.6. punktā minētos gadījumus), sekojošus maksājumus:
5.1.1. ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis vairāk par 90 dienām, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu 60,00 EUR/1 pers.
apmērā.
5.1.2. Ja līdz ceļojuma sākumam palicis mazāk par 90 dienām, tad KLIENTS zaudē 50% no Līguma kopējās summas.
5.1.3. ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis mazāk par 30 dienām, tad KLIENTS zaudē 100% no Līguma kopējās summas.
5.2. Atgriežamās naudas summas aprēķinu veic TŪROPERATORS un KLIENTAM pienākošo naudas summu atmaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas brīža.
5.3. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
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5.4. KLIENTAM ir tiesības bez papildu maksas līgumā mainīt TŪRISTU personas datus ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma
sākuma datuma. Iesniegumam jābūt rakstiskam un apstiprinātam no TŪROPERATORA puses.
5.5. TŪRISTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā,
kompensācija par neizmantoto netiek izmaksāta.
6. Apdrošināšana
6.1. TŪROPERATORS nodrošina TŪRISTU ceļojuma apdrošināšanu sadarbībā ar AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”.
6.2. Maksa par apdrošināšanas polisi ir iekļauta CEĻOJUMA cenā - Standarta polise.
6.3. Standarta polises apdrošināmie riski, apdrošinājuma summa un pašas risks vienai personai:
Medicīniskie izdevumi (apdrošinājuma summa: 75000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Slimnieka repatriācija (apdrošinājuma summa: 20000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Medicīniskā transporta izdevumi (apdrošinājuma summa: 5000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde (apdrošinājuma summa: 120,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Zobārstniecības izdevumi (apdrošinājuma summa: 100,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Sagaidīšanas organizēšana Mītnes zemē (apdrošinājuma summa: 150,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam (apdrošinājuma summa: 1000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Repatriācija nāves gadījumā (apdrošinājuma summa: 8000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs (apdrošinājuma summa: 1500,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Nelaimes gadījuma izraisīta nāve (apdrošinājuma summa: 10000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Nelaimes gadījuma izraisīta paliekoša invaliditāte (apdrošinājuma summa: 20000,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Pases apdrošināšana (apdrošinājuma summa: 100,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Informatīvā palīdzība (apdrošinājuma summa: 30,00 EUR; paša risks: 0,00 EUR).
Civiltiesiskā atbildība (apdrošinājuma summa: 5000,00 EUR; paša risks: 150,00 EUR).
6.4. Ar detalizētiem apdrošināšanas noteikumiem Nr. 43.02. var iepazīties apdrošināšanas kompānijas mājas lapā: www.ban.lv.
6.5. TŪROPERATORS pēc KLIENTA pieprasījuma sniedz papildu informāciju par apdrošināšanas polisi.
6.6. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas TŪRISTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem.
6.7. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas nauda par apdrošināšanas polisi netiek atmaksāta.
6.8. TŪRISTIEM, kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piemērota papildu maksa par Standarta polisi: 7,60 EUR/personai – par visu
ceļojuma periodu.
6.9. TŪRISTIEM, kuri ir vecāki par 71 gadu, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi un tiek piemērota papildu maksa par
Standarta polisi: 15,20 EUR/personai - par visu ceļojuma periodu, kā arī polises sagatavošanai var tikt pieprasīti papildu
dokumenti, piemēram, anketa par medicīnas vēsturi.
6.10. KLIENTS ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma var TŪROPERATORAM pieprasīt apdrošinašānas polisi ar lielāku
segumu. Pieprasījumam jābūt rakstiskam. Par polisi ar lielāku segumu KLIENTAM tiek piemērota papildu maksa, kuras
apmēru nosaka TŪROPERATORS.
7. Pušu atbildība
7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7.3. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā.
8. Personas datu apstrāde
8.1. KLIENTS piekrīt, ka KLIENTA un TŪRISTU personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas
procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību
par TŪRISTU personas datu uzglabāšanu.
8.2. Kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi? Par Jūsu personas datu apstrādi ir atbildīga SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”
(Pārzinis), kas veic datu apstrādes pārziņa uzdevumus. Turpmāk tekstā atsauces uz “mēs” un “mums” ir atsauces uz SIA
“IESPĒJU DARBNĪCA”. Kontakti: telefona numurs: +371 29289210, e-pasta adrese: info@travelbiiz.com.
8.3. Kādus datus mēs apstrādājam? Lai nodrošinātu CEĻOJUMA veiksmīgu norisi, mums ir nepieciešami šādi personas dati:
KLIENTA vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese un telefona numurs un katra TŪRISTA vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un pases numurs. Ja TŪRISTAM ir piešķirts jaunā tipa personas kods, kas nesatur
dzimšanas datumu, un TŪRISTS vēlas noformēt ceļojumu apdrošināšanas polisi ar TŪROPERATORA starpniecību, tad
papildus nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu.
8.4. Kam Jūsu dati tiek nodoti? Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām vienīgi gadījumos, kad tas nepieciešams
ceļošanas dokumentu (aviobiļešu, vīzu, atļauju, apdrošināšanas polišu u.c.), sagatavošanai un tūrisma brauciena veiksmīgai
norisei (piemēram, personu izmitināšanai viesnīcā u.c.). Dati par Jūsu aizvadītajiem tūrisma braucieniem tālāk nodoti netiek.
Tie paliek vienīgi pie mums.
8.5. Kam mēs Jūsu datus izmantosim? Jūsu personas dati tiks izmantoti vienīgi ar tūrisma braucienu saistītu dokumentu
sagatavošanā un veiksmīga tūrisma braucienu nodrošināšanā.
8.6. Kā uzzināt datus, kas par mani tiek glabāti, un kā veikt tajos labojumus vai to dzēšanu? Mēs sniegsim Jums informāciju par
Jūsu datiem, kas pie mums tiek glabāti un par to, kā mēs tos izmantojam. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs veiksim labojumus. Ja
vēlaties, lai mēs dzēšam pie mums esošos Jūsu personas datus, tad rakstiski informējiet mūs un mēs veiksim datu dzēšanu.
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8.7. Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” aizsargā KLIENTA un TŪRISTU datus, izmantojot mūsdienu
tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” saprātīgi pieejamos
organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
9. Pārējie noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojās līdz tam laikam, kad PUSES izpilda savas saistības saskaņā ar šo
līgumu.
9.2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.
9.3. Strīdi tiek izskatīti pārrunu ceļā, bet ja tas nav iespējas, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.4. Piekrītu jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai e-pastā. Jā -  Nē - 
10. Pušu rekvizīti
Ceļojuma sajūtu aģentūra „Travel Biiz”

Klients

SIA „IESPĒJU DARBNĪCA”
Reģ.nr. 44103045556;
Juridiskā adrese:
Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Biroja adrese: Cēsu nov., Cēsis, Rīgas iela 53-600, LV-4101
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts: LV86UNLA0050021878429
Tel.: +371 66907474
E-pasts: info@travelbiiz.com
Sandis Čemme, valdes priekšsēdētājs

_______________________________________
Vārds, uzvārds

paraksts

paraksts
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Pielikums Nr.1 pie Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma Nr. BITA1-18012019-1

BAMBINI, ANDIAMO IN ITALIA!

Bērni, braucam uz Itāliju!
Izklaidējoši izglītojošs VASARAS PIEDZĪVOJUMS bērniem Itālijā.
Aicinām Jūs šajā piedzīvojumā 2019. gada jūlijā!
Skolēnus/jauniešus šajā ekskursijā no Latvijas pavadīs divas tūristu grupu vadītājas ar pedagoģisko
izglītību, savukārt Itālijā ar jauniešiem darbosies un ik dienu viņus pavadīs trīs pieaugušie. Līdzi bērniem
aicinām doties arī vecākus, kuri līdzi piedalās vai nu visā ceļojuma programmā vai savu ikdienu pielāgo
savām īpašām vēlmēm un atpūtai. *Vecākiem varam palīdzēt saplānot dienu atbilstoši viņu vēlmēm.

8 DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu

7.-14.07.2019.

1. DIENA – SVĒTDIENA – 7. JŪLIJS, 2019
Plkst. 4:00 - izbraukšana no Rīgas. Brauciens cauri Lietuvai un Polijai.
Diena autobusā ar animācijas filmām, konkursiem par Itāliju, interesantiem stāstiem un atpūtu.
Garajā ceļā jūs pavadīs arī mīlīgais Pinokio, kas ir itāļu rakstnieka Karlo Kollodi sarakstītās bērnu grāmatas varonis.
Lasīsim kopā grāmatu "Pinokio piedzīvojumi" jeb “Le avventure di Pinocchio”, kur tiksimies ar buratīno un
koktēlnieku Džepeto.
Tāpat šī diena būs veltīta tam, lai apgūtu itāliešu roku valodu jeb žestus, bez kuriem nav iedomājama ikdienas
komunikācija. Pamēģināsim arī mēs parunāt ar rokām. Ar roku palīdzību vien var parādīt, ka tas notika sen
atpakaļ, ka viss ir cauri, ka esat izsalcis, ka jums tas garšo un daudz, daudz ko citu.
Pusdienu pauze paredzēta poļu krodziņā. Lūgums sagatavot līdzi skaidru naudu poļu zlotos (ne vairāk kā 15 eiro).
Ar to sanāks gan pusdienām, gan kādam saldumam benzīntankā pa ceļam.
Uzzināsiet daudz ko par itāliešu tradicionālo virtuvi, ēdieniem un dažādajiem pastas veidiem. Par našķiem un
gardumiem, kuri noteikti jānobauda, esot Itālijā. Laiku autobusā īsināsim ar itāļu valodas spēlēm un jokiem.
Animācijas filmu skatīšanās un konkursi bērniem.
Pa ceļam autobusā bērniem būs iespēja tikt pie karstā ūdens, kas nozīmē, ka līdzi var ņemt uzlejamās zupas vai
putras. Augļus, maizītes, ko ēst pa ceļam. Jāpadomā, ko bērni varētu paēst vakariņās viesnīcā – jogurts, augļi,
aplejamā zupiņa, putra.
Nakts viesnīcā Polijā/Vācijas pierobežā.
2.DIENA – PIRMDIENA – 8.JŪLIJS, 2019
Brokastis viesnīcā.
Diena autobusā un brauciens cauri Vācijai, Austrijai. Animācijas filmas, konkursi par Itāliju, interesanti stāsti un
itāļu valodas “autobusa kurss”. Jūs uzzināsiet, ko nozīmē: buongiorno, salve, ciao, arrivederci, sono di Lettonia,
gelato un daudz ko citu. Mācīsimies un atkārtosim itāliešu valodas zināšanas, jo, ticiet man, ar angļu valodu Itālijā
cauri tikt ir grūti.
Pusdienu pauze pa ceļam kādā kafejnīcā. Lūgums sagatavot līdzi naudiņu.
Vespas vēsture un smieklīgākie auto. Itāliešu auto vadīšanas manieres un dažādi citi stāsti šajā dienā. Itālija jūs
aizraus vēl pirms robežas sasniegšanas.
Pa ceļam veidosim iepazīšanās un kolektīva saliedēšanas spēles, lai bērni kļūtu draudzīgi, atvērti un iegūtu jaunus
draugus.
Vakarā ierašanās Itālijā, Lecco provincē un iekārtošanās naktsmītnēs. Vakariņas. Un atpūta.
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3.DIENA – OTRDIENA – 9.JŪLIJS, 2019
Brokastis.
Itālija nav iedomājama bez futbola, tādēļ ar to arī brīvdienas un mūsu piedzīvoju Itālijā sāksim. Kā zināms,
šobrīd Eiropu pāršalkušas ziņas, ka futbola klubs Juventus nopircis pasaulslaveno futbolistu Krištiano Ronaldu, par
viņu samaksājot 113 miljonus eiro.
Dosimies ekskursijā uz lielāko futbola stadionu Itālijā, kurā atrodas arī divu populārāko futbola klubu: “Inter” un
“Milan” muzejs. Stadionā, ekskursijas laikā, ir iespēja apmeklēt vietas, kur parasti apmeklētāji netiek. Kā arī
redzēt dažādas relikvijas, dzirdēt īpašus stāstus un sajust neaizmirstamas sajūtas.
Ieejas biļetes – pieaugušajiem: 14 €; bērniem no 7-14 gadiem un senioriem: 11 €; bērniem līdz 6 gadu vecumam:
bez maksas.
Dienas turpinājumā gelato tūre uz labāko Itālijas saldējuma tirgotavu. Ja reiz itāļi tik ļoti slavē savu saldējumu,
tad dosimies noskaidrot, kādēļ. Grom izcilā saldējuma vienreizējai nobaudīšanai var sekot vēlme Grom veikalu
uzmeklēt katrā Itālijas ieliņā.
Laiks pusdienu pauzei. To plānojam kādā kafejnīcā, kebabnīcā. Lūgums sagatavot līdzi naudiņu.
Dienas otrajā daļā kopā baudīsim Milānu. Būs kaut kas sens un skaists, kā arī jauns un moderns!
Esot Milānā nepamanīta nepaliks Milānas katedrāle, kas ir lielākais un izcilākais gotikas arhitektūras piemineklis
Itālijā, kā arī ceturtā lielākā katedrāle pasaulē. Tajā atrodas pasaulē plašākā marmora skulptūru kolekcija, kā arī
zelta Madonna torņa smailes galā, kuru milānieši iesaukuši par Madunina (mazā Madonna) un kura kļuvusi par
vienu no pilsētas simboliem. Varbūt nobildēsimies kopā ar kādu vietējo Milānas balodi, bet varbūt taisīsim tikai
smieklīgus selfijus.
Ieejas biļetes – pieaugušajiem: 9,5 €; bērniem līdz 12 gadiem: 5 €.
Netālu no Milānas katedrāles atrodas skaistā art-nouveau stila galerija Vittorio Emanuele II, kuras grīdu seguma
mozaīkas centrālajā daļā obligāti jāuztaisa selfijs! Grezna galerija vieno Duomo laukumu ar slavenās Milānas
operas la Scala laukumu.
Bosco Verticale (vertikālais mežs) jau ir cita Milānas daļa – jauna, mūsdienīga, moderna un atspoguļo to kā
biznesa galvaspilsēta Milāna piedzīvo renesansi. Bosco Verticale torņos aug vairāk nekā 1000 dažādu sugu koki,
krūmi un ziedaugi.
Jauniešiem interesanti būs apmeklēt moderno Apple veikalu, kuru Milānas centrā atklāja tikai pērn. Iespēja
apskatīt un izmēģināt plašu sortimentu ar jaunākajiem telefoniem, datoriem, planšetēm, austiņām,
viedpulksteņiem u.c.
Vakariņas.
Brīvais laiks spēlēm un kopīgām aktivitātēm. Veidosim savu modes skati un noskaidrosim skaistākos tērpus un
aktuālākās modes tendences. Labāko tērpu dizaineru apbalvošana.
4.DIENA – TREŠDIENA – 10.JŪLIJS, 2019
Brokastis.
Vēl viens Itālijas stāsts - Formula 1 un Moncas trase. Došanās turp, lai vairāk uzzinātu par šo īpašo vietu un
formulas sacensībām. Šī trase tiek dēvēta par Ātruma templi, kurā tik daudzas auto leģendas atstājušas savas
pēdas. Tostarp tādi zināmi sportisti kā Mihaels Šūmahers, Airto Rubens Baričelo, Fernando Alonso, Levis
Hamiltons, Niko Rosbergs un daudzi citi. Iespēja apmeklēt ekskluzīvas vietas trasē, kā arī piekļūt Formula 1 Grand
Prix aizkulisēs.
Ieejas biļetes – bērniem un pieaugušajiem: 8 €.
Dienas otrajā daļā turpināsies mūsu īpašais auto stāsts Itālijā. Piedzīvojums Ferrari pasaulē tā varētu nosaukt
mūsu nākamo apmeklējuma vietu, kurā ir iespēja sēdēt daļēji profesionālajā Formula 1 simulatorā un sajust kaut
nedaudz no tā, ko F-1 sportisti piedzīvo Grand Prix laikā. Un protams daudz Ferrari auto, daudz stāsti, daudz īpaša.
Arī Ferrari veikaliņš, kurā acis žilbst no daudz kā skaista.
Ieejas biļetes – pieaugušajiem: 16 €; senioriem: 14 €; bērniem: 6 €.
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Vakariņas.
Brīvais laiks spēlēm un aktivitātēm. Spēlēsim futbolu, mācīsimies dažādus trikus ar bumbu, kā arī piedalīsieties
izglītojošā spēlē par futbola nozīmi Itālijā, slavenākajiem futbolistiem un komandām. Tiks pieaicināti vietējie
itāļu bērni, kas jau no mazām dienām aug ar mīlestību pret futbolu.
5.DIENA – CETURTDIENA – 11.JŪLIJS, 2019
Brokastis.
Šī diena tiks veltīta smiekliem, priekiem, izklaidei, atrakcijām un tas viss lielākajā Gardas ezera parkā
GARDALAND.
"Gardaland" ir viens no populārākajiem tematiskajiem parkiem Eiropā un lielākais atrakciju parks Itālijā. Tajā
bērniem tiek piedāvātas dažādas atrakcijas, karuseļi un izklaides, sākot ar pazemes alām, pirātu kuģiem, beidzot ar
ūdens atrakcijām un milzu panorāmas ratiem. Visa diena paredzēta izklaidei atrakciju parkā. Uz vietas darbojas
kafejnīcas, veikali, kino, kā arī dažādas atpūtas vietas.
Pusdienu pauze paredzēta bērniem Gardaland parkā kādā no vietējām kafejnīcām. Lūgums sagatavot līdzi
naudiņu.
Dienas biļete bērniem – apm. 35 €; pieaugušajiem – 40 €.
Vakarā atgriešanās.
Vakariņas. Brīvais laiks atpūtai pēc aktīvas dienas.
6.DIENA – PIEKTDIENA – 12.JŪLIJS, 2019
Brokastis.
Diena kalnos. Pārgājiens ar panini maizītēm. Šajā dienā galvenais, lai kājās būtu ērti apavi un piedzīvojuma gars.
Ziemeļitālija nav iedomāja bez skaistajiem Alpiem un Dolomītiem. Augstu šoreiz nekāpsim, bet dienu kalnos
pavadīsim gan. Sasniegsim arī neliela kalna virsotni, kur taisīsim pikniku, skaistas bildes un atpūtīsimies. Pa ceļam
būs stāsti par skaistajiem kalniem, īstām kalnu kazām, iecienītiem kalnu trekinga un alpīnisma maršrutiem, par
īapšo Via Ferrata un daudz ko citu. Arī Itāļu bērni vasaras karstākos mēnešus bieži pavada tieši kalnu ciematiņos
pie savām nonnām jeb vecmāmiņām. Tas tādēļ, ka kalnos nav tik karsts kā pilsētās, ir svaigāks gaiss un daudz
iespēju aktīvi atpūsties.
Pusdienas organizēsim kalnos ar līdzpaņemtām maizītēm, augļiem un ūdeni. Tās tiks sagatavotas un bērniem
nodrošinātas. Līdzi mugursoma, cepure, pretiedeguma krēms un ērti apavi.
Vakariņās īstas itāliešu picas un noslēguma ballīte ar itāļu mūziku un spēlēm.
7.DIENA – SESTDIENA – 13.JŪLIJS, 2019
Brokastis viesnīcā.
Izbraukšana mājup. Brauciens cauri Austrijai un Vācijai.
Apkoposim iespaidus un emocijas. Konkursu noslēgšana un apbalvošana. Mājupceļā vēl skanēs itāliešu mūzika
un skatīsimies kino.
Pusdienu pauze paredzēta pa ceļam kādā bistro, kafejnīcā. Lūgums sagatavot līdzi naudiņu.
Vakarā ierašanās viesnīcā Polijā.
8.DIENA – SVĒTDIENA – 14.JŪLIJS, 2019
Brokastis viesnīcā. Brauciens cauri Polijai un Lietuvai. Mājupceļā vēl skanēs itāliešu mūzika un skatīsimies kino.
Kopīgas spēles, aktivitātes, atsauksmju rakstīšana, izturīgāko ceļabiedru sveikšana un citas izklaides.
Pusdienu pauze poļu krodziņā. Lūgums sagatavot līdzi naudiņu.
Vēlu vakarā/naktī atgriešanās Latvijā
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TŪRISTU GRUPU VADĪTĀJI, kuri pavadīs grupu, būs parūpējušies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu
interesants un izzinošs. Interesanti stāsti, konkursi, spēles, aktivitātes un daudz pozitīvu emociju.

Ceļojuma programma: Bērni, braucam uz Itāliju!
Ceļojuma datumi: 7.-14.jūlijs, 2019 (8 dienu ceļojums ar autobusu)
Izbraukšanas laiks un vieta: 07.07.2019. plkst. 4:00 no Rīgas – pie Zinātņu akadēmijas, Turgeņeva ielā
CEĻOJUMA CENA: 485,00 €/pers.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceļojuma cenā iekļauts:
• Komfortabli transporta pakalpojumi
• Speciāli sagatavota aktivitāšu programma autobusā
• “Travel Biiz” tūristu grupas vadītāji
• Maršruta plānošana un saskaņošana
• Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana1
• Izbraukuma ekskursijas un vakara aktivitātes Itālijā
• Picu meistarklase Itālijā
• Līdzi ņemamas pusdienas kalnu dienā
• Divas naktis viesnīcā Polijā; 2-4 vietu numuri; Brokastis
• Piecas naktis jauniešu mītnē Itālijā; Brokastis un vakariņas
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
• Personīgie izdevumi
• Suvenīri
• Ieejas biļetes apskates objektos
• Pusdienas
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē reģistrācijas numurs TATO-2014-5.
Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.01.500125
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. Ceļojuma cena var tikt mainīta, ja mainās dalībnieku skaits! Cenas
un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez
iepriekšēja brīdinājuma. Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra
patur tiesības aizvietot apskates objektu ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas
cenā.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IEEJAS BIĻEŠU MAKSU APSKATES OBJEKTOS, PĒC JŪSU IZVĒLES, IESPĒJAMS APMAKSĀT PIRMS CEĻOJUMA
1
AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” STANDARTA POLISE
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