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Gardēžu 
koncertceļojums 
Ziemeļitālijā (AVIO)  
 
Ceļojuma datumi: 8.-15.07.2022. 
Grupas lielums: 26-34 personas 
Ceļojuma cena: € 735.00/pers. 
 

Ceļojuma programma gardēžiem, virtuves virtuoziem vai ikvienam, 
kuru saista itāliešu virtuve un dzīvestsils. 

Ja mēs domājam par Itāliju, tad prātā nāk tādi garšīgi vārdi kā pasta alla 
genovese, spageti carbonara, pica Margarita, rissoto alla Milanese, lazanja, 
Parmas siers,  prošuto, olīves, tiramisu, espresso un vēl un vēl. 

Nav arī noslēpums, ka itāļu ēšanas kultūra ir pielīdzināma teju vai kaislībai. 
Vakariņas ir ģimenes galvenā ēdienreize, kad ģimene sanāk kopā un 
nesteidzoties jeb tiešām, kā paši itāļi saka, - con calma vakariņo, pārrunājot 
dienas notikumus. Esam sagatavojuši jums garšu piedzīvoju Itālijā, kuras laikā 
baudīsiet, ēdīsiet, mīlēsiet un noteikti arī kaut ko jaunu uzzināsiet un 
iemācīsieties no pašiem itāļiem. 

 

8 DIENU AVIO CEĻOJUMA PROGRAMMA 

1. DIENA – 8.JŪLIJS, 2022 – PIEKTDIENA 

Plkst. 14.00 – tikšanās lidostā “Rīga”. 

Plkst. 16.05 – tiešais lidojums Rīga-Milāna. 

Plkst. 17.50 – ierašanās Milānā. Grupu sagaida tūrisma klases autobuss. 

Došanās uz viesnīcu. Iekārtošanās.  

Brīvais laiks atpūtai. 
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2.DIENA - 9.JŪLIJS, 2022 – SESTDIENA 

Brokastis. 

Dosimies uz Lombardijas sirdi – Milānu, ka ir ne tikai stila, bet arī garšu un dzīvesstila noteicēja 
Ziemeļitālijā. 

Ir pavisam noteikti pāris kvartāli, kas ir jāredz un jāizbauda. Tas ir garšu stāsts par klasisko 
itāliešu aperativo, kad cilvēki pulcējas ielu kafejnīcās, bauda Aperolu un dažādas uzkodas.  
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Dosimies uz čalojošāko Milānas rajonu, lai baudītu pilsētas atmosfēru un baudītu pilsētas ielas un 
ieliņas. Apmeklēsim Milānas gastranomijas mārketu. 
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Dienas turpinājumā baudīsim pilsētu. Milānas katedrāles jumti un tasīte espresso kafijas. 

 

Vakariņās dosimies baudīt risoto alla milanese, kas ir ne tikai tradicionāls vietējais ēdiens, bet arī 
kulinārijas lepnums ar savu vēsturi. ‘Risotto alla milanese’ jeb, vēl precīzāk sakot, ar ‘l’ossobuco con 
risotto giallo’. Tā ir sena milāniešu recepte, kurā risotto tiek pasniegts kopā ar īpaši pagatavotu gaļu. 
Šis ēdiens jāmeklē vietās, ko sauc par ‘trattoria’. Ir neiespējami vārdos izteikt šī ēdiena garšu, bet tas 
visnotaļ ir garšīgs un Milānai piestāvošs. Ja gadījumā šāds ēdiens jau baudīts, tad lieliski garšos arī 
“risotto alla casa” jeb dažāda veida baltie risotto ar sieru un citām piedevām, kas ik dienu vietējā 

restorāna virtuvē mainās atkarībā no tā, ko lemj šefpavārs pagatavot. 
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Nakts viesnīcā. 

3.DIENA - 10.JŪLIJS, 2022 – SVĒTDIENA 

Brokastis. 

Garšu ceļojuma nākamā garša būs tradicionālā polenta, ko pasniedz ar sieru vai gaļu. Polenta ir 
rupjāk vai smalkāk samaltu kukurūzas miltu biezputra. Tas ir sens itāļu ēdiens, kas vēsturiski 
pazīstams kā zemnieku maltīte. Līdz pat 20. gadsimta 50.-60.gadiem to ēda vienkāršie laucinieki, 
papildinot putru ar siļķi vai anšoviem. Tikai 20. gs. beigās polenta nokļuva smalko restorānu 
ēdienkartēs, bet polentas milti - lielveikalu dārgākajos plauktos. 

ŠAJĀ DIENĀ PAREDZĒTA UZSTĀŠANĀS ROMANTISKĀ KALNU CIEMATIŅĀ. 
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Taču ne tikai polenta būs šodienas pārsteigums, bet arī vieta, kur to baudīsim, proti, kalnos – 
pasakainā kalnu ielejā, kurp dosimies augšup ar vagoniņu. Jāteic, ka jaukāku kombināciju iedomāties 
ir grūti! 

Šeit būs arī brīvais laiks kalnu baudīšanai un nelielam pārgājienam. (Līdzi ērti kalna apavi, sportisks 

apģērbs) 

Cena braucienam ar vagoniņu turp un atpakaļ – 12 €/pers. 
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Dienas noslēgumā baudīsim itāļu picu un vīnu vakaru. Jums būs iespēja redzēt, kā vietējā restorāna 
šefpavārs gatavo ne tikai tradicionālo picu Margarita, kas sastāv tikai no mīklas, tomātu mērces, 
mocarellas siera un bazilika lapiņām. Pica Margarita vēsturiski cēlusies Neapolē un daudzi , bet arī 
citus itāliešu iecienītus maizes izstrādājumus - fokaču, grissini, mazās galda maizītes ar magoņu 

sēkliņām. 

Fokača - ir maizes veids - plānā maize. Milti, labākā olīveļļa, sāls, kurai virsū liek tomātus, ķiplokus, 
rozmarīnu un bauda kā aperatīvu jeb uzkodu. 

Grissini – gareni maizes salmiņi, ko arī pasniedz aperativo laikā kā uzkodu ar olīvām, sieru, vītinātu 
gaļu u.c. 

Vakara gaitā jums būs iespēja uzzināt picas mīklas recepti, kā arī pašiem ar šefpavāra palīdzību 
iemēģināt roku dažādo maizes izstrādājumu gatavošanā. Noslēgumā tasīte kafijas un šī diena būs 
noslēgusies. 

Meistarklases cena: 25 EUR. 
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Nakts viesnīcā. 
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4.DIENA - 11.JŪLIJS, 2022 – PIRMDIENA 

Brokastis. 

Itālija pavisam noteikti uz pasaules fona izceļas ar to, ka ir otra lielākā kafijas patērētājvalsts un šajā 
aromātiskā dzēriena lielvalstī ir pieņemts, ka kafija ar pienu tiek dzerta tikai no rītiem. Itāļu kafijas 
dzeršanas rituāls krasi atšķiras no mums ierastā. No rītiem latviešiem patīk izbaudīt lielu kafijas krūzi, 
lai diena sāktos enerģiski, taču itāļi izvēlas espresso, ko var iedzert pat ar diviem malciņiem. Tāpat 
espresso ir pieņemts dzert stāvot kājās pie bāra letes. Kā saka, ātri un prom dienas darbos. Arī mēs 
nobaudīsim vienu rīta espresso un dosimies dienas gaitās. 

Savukārt vietējais saldējums Itālijā liekus komentārus neprasa. Itāļu saldējums, ko sauc par  dželato, 
skaitās pats labākais pasaulē! Boloņā pat atvērta speciāla Gelato University, kur studentiem māca 
gatavot īpašo saldējumu no augļiem un ogām, šokolādes un vaniļas, un tāpat no dažādiem 
eksotiskiem produktiem, piemēram, olīveļļas, siera, bazilika un pat sarkanā vīna. Kad Itālijā pērciet 
saldējumu, jums prasīs vai vēlaties to vafeles konusiņā (cono) vai trauciņā (coppa). 

 

Šodien baudīsim divas Como ezera skaistākās pilsētas – Leko un Varennu. Dienas pirmajā pusē 
baudīsim Leko pilsētiņu, kas atrodas Komo ezera krastā un kas ir slavena visā pasaulē ar rakstnieka 
Aleksandro Manzoni vārdu un viņa romānu “I Promessi Sposi” jeb “Laulāto solījumi”. Tas itāļiem tik 
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pat īpaši kā angļiem un visai pārējai Eiropai Viljams Šekspīrs un viņa luga “Romeo un Džuljeta”. 
Dosimies izbraucienā ar kuģīti, lai baudītu ezera un kalnu panorāmu. Brauciens ar kuģīti – 13 EUR. 

 

Dienas otrā pusē citas pilsētas valdzinājums. Brīvais laiks restorānu apmeklējumam un vietējo 
ēdienu baudīšanai. Fantastiski skaista un harmoniska pilsēta ar restorāniem, kas paveras ar skatu 
pret kalniem un Como ezeru. 

Vakarā atgriešanās viesnīcā. 
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5.DIENA - 12.JŪLIJS, 2022 – OTRDIENA 

Brokastis. 

Dienas pirmajā pusē dosimies uz Gardas ezeru un atpūtas pilsētiņu Sirmioni. Šī ir vieta, kur baudīt 
Itālijas šarmu, klīst pa viduslaiku bruģētajām ieliņām un baudīt ezera īpašo gaisotni. Iespēja 

nopeldēties  kādā no publiskajām peldvietām. Šeit arī jūsu brīvais laiks vasarīgai peldei un saulītei. 

 

Tālāk nodosimies vīna baudīšanai, kas nenoliedzami sniedz pārsteidzošu smaržas un garšas 
piedzīvojumu, turklāt šīs valsts vīna darīšanas tradīcijas ir divus tūkstošus gadus senas. Tāpat jāteic, 
ka Itālijā vīnogas tiek audzētas gandrīz visās 95 provincēs, līdz ar to Itāliju var dēvēt par vīna lielvalsti, 
līdzīgi kā Franciju. 

Viesosimies vīna darītavā, kur uzzināsiet saimnieces stāstu par vīnogu audzēšanu un vīna 
gatavošanas kultūru Itālijā un viņas saimniecībā. Ekskursija ar degustāciju. Baudīsiet vairākus 
vietējos vīnus un saimnieces gatavotās uzkodas. Tās būs īpašas un ļoti itāliskas garšas. Iespēja 

iegādāties vīnu uz mājām. 

Ekskursija un degustācija: 20 €. 



 13 

 

Dienas noslēgumā vēl kāds īpašs stāsts – olīvas un olīveļļas gatavošana. Un kurš gan esot Itālijā un 
ieraugot olīvas koku, pirmo reizi nav pacilāti iespiedzies, noplūcis olīvu un iebāzis to mutē?! ….Un 

tad to veikli izspļāvis, jo mute savilkusies čokurā no rūgtuma? 

Kad pienāk oktobrī olīvu novākšanas laiks, tad lielākās un mazākās saimniecībās, strādnieki vai nu 
manuāli ar īpašām ķemmēm vai mehāniski purina olīvas no koku zariem nost. Tās sabirst uz zemē 
paklāta sieta, ko tas beigās paceļ un gatavās olīvas ved uz mājām. Tad nu sākas dažādi procesi, sākot 
ar rūgtuma noņemšanu, beidzot ar eļļas spiešanu. Itāļi lepojas ar Extra Virgine jeb augstvērtīgas un 
kvalitatīvas olīveļļas ražošanu. To nu arī visu baudīsim un dzirdēsim. 

Cena: 18 EUR 
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Vakarā atgriešanās viesnīcā. 

6.DIENA - 13.JŪLIJS, 2022 – TREŠDIENA 
 
Brokastis. Dosimies ceļā uz pilsētiņu Parmu, kura slavena ar parmas siera rašanos. Gluži tāpat kā 
pie mums katrā mājā ir atrodams sālstrauks, tā Itālijā pašsaprotama lieta ir trauciņš ar rīvētu cieto 
sieru. Visbiežāk tas ir Parmigiano Reggiano, tapis Parmas reģionā, vai kāds tā paveids. Milzīgie 
Parmas siera rituļi sver 20–50 kilogramus, un to dzeltenajās miziņās ir iededzināts 
uzraksts Parmigiano Reggiano, kas garantē, ka siers ir īsts. 
 
Lai šo visu labāk sajustu, sagaršotu un saprastu, dosimies uz īpašu Parmas siera karaļvalsti. Tur 
uzzināsim un redzēsim daudz interesanta. Parmas siera muzeja apmeklējums: 4 EUR/pers. 
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Brīvais laiks pilsētā un Itālijas noskaņu baudīšana. 

Dienas noslēgumā apmeklēsim lielveikalu, lai iegādātos kaut ko no visa tā, kas Itālijā jānopērk un 
kas noteikti jāaizved mājup. Ieteikumus Jums sniegs tūristu grupu vadītāja. 

Atgriešanās viesnīcā. 

7.DIENA - 14.JŪLIJS, 2022 – CETURTDIENA 

Brokastis. 

Brīva diena Leko pilsētas un Como ezera baudīšanai. 
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Kuri vēlēsies doties uz Milānu, to darīs kopā ar grupas vadītāju Lieni, izmantojot sabiedrisko 
transportu. Kuri vēlēsies, var palikt un baudīt romantisko Leko. 

Vakariņās kopīga došanās baudīt tradicionālo tiramisu – saldo ēdienu, bez kura Itālija nav 
iedomājama. 

Tira mi su” itāliešu valodā nozīmē “cel mani augšup”. Par deserta izcelsmi var atrast dažādas 
leģendas. Viena no tām vēsta, ka tiramisu radies Toskānā, kur kāds pavārs to pagatavojis par godu 
hercoga Kozimo III Mediči vizītei un nosaucis par “zuppa del duca” – hercoga zupu. Hercogs par 
desertu bijis tik sajūsmināts, ka paņēmis tā recepti līdzi uz Florenci. Vēlāk gardā saldēdiena slava 
izplatījusies uz citām valstīm. Ir arī leģenda par to, kāpēc “hercoga zupas” nosaukumu izkonkurējis 
“cel mani augšup”. Tiramisu bijis cieņā pie Venēcijas kurtizānēm, jo, viņuprāt, deserts labi noskaņojis 
mīlas piedzīvojumiem. Savukārt kāda cita leģenda stāsta, ka šis saldais ir radīts kādai balerīnai, kura 
velējusies kaut ko īpaši gardu, bet gaisīgu. 

 

8.DIENA - 15.JŪLIJS, 2022 – PIEKTDIENA 

Brokastis. 

Brīvais laiks suvenīru un kārumu iegādei. 

Došanās uz lidostu. 

Plkst. 18.40 – lidojums Milāna-Rīga. 

Plkst. 22.20 – atgriešanās Rīgā. 

*** 
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IZLIDOŠANAS LAIKS UN VIETA 
▪ 08.07.2022. plkst. 16:05 no lidostas "Rīga". Tikšanās lidostā 08.07.2022. plkst. 14:00 

CENĀ IEKĻAUTS 
▪ Aviobiļetes Rīga - Milāna - Rīga (tiešais lidojums ar "AirBaltic") 
▪ Rokas bagāža 8 kg + reģistrējamā bagāža 23 kg 
▪ Maršruta plānošana un saskaņošana 
▪ "Travel Biiz" tūristu grupu vadītājs (latviešu valodā) 
▪ Izbraukuma ekskursijas ceļojuma laikā ar komfortablu autobusu 
▪ Septiņas naktis 3*** viesnīcā. 2-3 vietu numuri ar visām ērtībām 
▪ Brokastis viesnīcā 

CENĀ NAV IEKĻAUTS 
▪ Personīgie izdevumi 
▪ Pārējās ēdienreizes 
▪ Ieejas biļetes apskates objektos (cenas norādītās programmā pie katra objekta) 
▪ Pilsētas nodoklis viesnīcā (2 EUR/pers./1 nakts; 14 EUR/pers./par visu uzturēšanās periodu 
▪ Personīgie izdevumi 

APMAKSAS KĀRTĪBA 
▪ 235,00 EUR - vietas rezervēšana 
▪ 500,00 EUR - līdz 08.06.2022. 

ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS 
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt 
kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, samaksājot sekojošu līguma izbeigšanas maksu: 

▪ Atsakoties līdz 30 dienām pirms ceļojuma - tiek ieturēta vietas rezervēšanas summa 
▪ Atsakoties mazāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma - tiek ieturēti 100% no ceļojuma 

summas 
-Klientam ir tiesības bez papildu maksas, ievērojot līguma noteikumus, līgumu nodot citai 
personai (ne vēlāk kā 7 dienas pirms ceļojuma sākuma). 
-Lai segtu kompleksā tūrisma pakalpojuma izbeigšanas izmaksas (ja līgumu izbeidz ceļotājs), pēc 
Jūsu izvēles, piedāvājam iegādāties ceļojuma apdrošināšanas polisi ar atbilstošu segumu. Uzreiz 
pēc līguma noslēgšanas, aicinām sazināties ar tūroperatoru, lai saņemtu apdrošināšanas 
piedāvājumu. 

CEĻOŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 
▪ Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Itālijā šim ceļojumam nav nepieciešama 
▪ Pasei vai eID kartei (personas apliecībai) jābūt derīgai vismaz līdz ceļojuma beigām 

UZMANĪBU! 
▪ Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām jāsazinās ar tūroperatoru, lai precizētu 

individuālo pārvietošanās vajadzību jautājumus un risinājumus. 
▪ Ceļojuma pamatvaloda - latviešu (tūristu grupas vadītājs šajā ceļojumā komunikāciju ar 

grupu nodrošina latviešu valodā). 
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PAPILDU INFORMĀCIJA 
▪ Tūroperatora licence 
▪ Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem 

Cenas norādītas ar iekļautiem nodokļiem. Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo 
aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, iepriekš 
nebrīdinot. Cenas un/vai programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 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. 

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

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 
63.02.500087 

SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"". Reģistrācijas 
numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. E-pata 
adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +37166907474. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- skatīt nākamo lapu - 
 

  

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 

http://travelbiiz.mozello.lv/par-mums/licence/
http://travelbiiz.mozello.lv/par-mums/standarta-informacijas-veidlapa/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/
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DAŽAS ATSAUKMES PĒC CEĻOJUMIEM UZ FOLKLORAS FESTIVĀLIEM: 

 

"SENBIGUĻI" no Bauskas: 

Liels paldies Ceļojumu sajūtu aģentūrai "Travel Biiz" par fantastisko braucienu uz deju festivālu 
Horvātijā. Brauciens bija rūpīgi izplānots. Pirms došanās ceļā tikām jau iepazīstināti ar brauciena 
norisi. Šis ceļojums noteikti saliedēja mūsu kolektīvu. Paldies par jauko atpūtu nedēļas garumā. 
Paldies tūristu grupu vadītājam Artūram par neplānoto Krkas salu, to var izdarīt tikai īsts gids, kas 
prot cilvēkus pārsteigt. Lai Jums visiem kolektīvā izdodas saplānot jaunus maršrutus. 
 

 
Deju kopa TINGENTANGELS: 
 

Paldies par lieliski noorganizēto braucienu uz festivālu Krakovā. Brauciena programma- teicams plānojums 
pa dienām, pakārtojot ekskursijas festivāla programmai. Interesantas un saistošas ekskursijas. Gids Toms- 
izcils! Visu noskaidroja un bija ļoti zinošs. Nevienu brīdi nebijām atstāti bez informācijas. Lieliski organizēja 
grupu ar lielu vecuma starpību, no 30 līdz 80 gadiem. 

 
Regīna 

Ceļojums uz festivālu Prāgā! Dalībnieki - 46 lieliski ceļotāji. Mērķis - piedalīšanās Starptautiskā 
festivālā. Rezultāts - viss paredzētais izpildīts, ieskaitot "diskotēku" autobusā. Šoferi - sakarīgi! Gids 
Artūrs - jautrs, paklausīgs un ašs, arī izpalīdzīgs- īpaši pie ielu šķērsošanas vietām. Iespējamam 
korupcijas spiedienam nepakļaujas. Festivāla organizācija varēja būt krietni augstāka. Čehi nebija 
uzdevumu augstumos. Festivāla dalībnieki un uzstāšanās lieliska. Festivāla nagla - MĒS. 
Secinājums - gūta starptautiska pieredz un brauksim vēl.  
 
 

 
- skatīt nākamo lapu - 

 
 
 

BEZ MAKSAS veicam ceļojuma 
braucienu tāmju sagatavošanu  

finansējuma saņemšanai 

BEZ MAKSAS nodrošinām 
ielūgumu sagatavošanu uz 

folkloras festivāliem un 
koncertceļojumiem visā pasaulē 

BEZ MAKSAS nodrošinām 
attālinātu līgumu noslēgšanu 

Nav nepieciešams ierasties mūsu birojā 

Autobusu ceļojumiem  
BEZ MAKSAS veicam personas 

 datu maiņu līgumā un dalībnieku 
sarakstos, ja tas nepieciešams 
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Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem 

 
Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma 
operatoru elektroniski vai klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. 
noteikumiem Nr. 380. 
 
Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma 
pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē. 
 
Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), kas attiecas uz 
kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. 
 
SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma 
pienācīgu sniegšanu kopumā. 
 
Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, ir nodrošinājums, lai 
gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu 
maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju. 
 
Plašāka informācija par Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. 
gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
CEĻOJUMA ORGANIZATORS 

SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"" 
Reģistrācijas numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

E-pasta adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +37166907474 
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