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VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 

 

Plkst. 7:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Iepazīsim Ventspili, spēlējot spēli “Paslēpts Ventspilī”. Būs jānoķer govis, jāuzkāpj uz zvejas kuģa 
klāja, jāpašūpojas ķēžu krēslā, jāiziet veiklības trase un jādara daudz kas cits. Mācīsieties 
ventiņvalodu, mēģināsiet iemainīt vērtīgāko suvenīru un piedalīsieties citos jautros uzdevumos. 
Ventspili atklāsim ar sacensības garu un jautrā omā! Būs interesanti! 
 

 
 

 
 

http://www.travelbiiz.com/
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Brauciens ar kuģīti “Hercogs Jēkabs”. Kuģītis vizina tūristus 45 minūšu garā braucienā pa Ventas 
upes grīvu. Tā ir vienreizēja iespēja apskatīt Ventspils pilsētu un brīvostas industriālo darbību. 
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Kas ir Lemberga hūte? Skrējiens augstākajā pilsētas kalnā, kas jau pārsniedzis 60 metru augstumu. 
No tā virsotnes ar tālskati iespējams pārredzēt visu pilsētu, Kurzemes mežus un jūru.  
 

 
 

 
 

Mājupceļš. Vakarā atgriešanās. 

 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Aizraujoši stāsti, interesanti fakti, konkursi, spēles, laimes aka un daudz  
pozitīvu emociju. 
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CENĀ IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Ventspils iepazīšanas spēle “Paslēpts Ventspilī” 

 Brauciens ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” 

IESPĒJAMIE PAPILDU 
IZDEVUMI: 

 Personīgie izdevumi 

 Ēdienreizes 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 30,00 € ar PVN 36,00 € ar PVN 40,00 € ar PVN 45,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maksas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 7:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas 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. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

Ekskursijas programma 

Atklājumi un pārsteigumi Ventspilī 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

