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Gruzijā ir skaista daba un apbrīnas vērti dabas objekti.
Gruzīnu virtuve un vīni ir īsta bauda garšas kārpiņām.
Savukārt paši gruzīni ir īsts viesmīlības un sirsnības

paraugs. To visu aicinām baudīt šajā īpaši izstrādātajā
ceļojuma programmā, kur astoņu dienu laikā Gruzija tiks

iepazīta no Melnās jūras krasta līdz pat Kahetijas jeb
vīnogu reģionam. Bagātīga un iespaidiem bagāta ceļojuma

programma. Gruzija ir jāmīl. Gruzijā nav jāmeklē loģika.
Gruzijai ir jāļaujas un tā patiešām aizraus. 
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Plkst. 21.20 tikšanās lidostā
“Rīga”. 
Bagāžas nodošana, dokumentu
pārbaude.

Plkst. 23.20 izlidošana uz
Gruziju.

IZLIDOŠANA
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Plkst. 4:40 ielidošana Tbilisi. Došanās uz viesnīcu netālu no Tbilsisi, lai atpūstos
pirms garšīgās un spilgtiem iespaidiem bagātās dienas.
Brokastis.
Došanās uz Kahetiju, kas ir izslavēts kā vīna reģions. Kahetija pārsteidz ar vīnogu
laukiem, lielākām un mazākām vīna darītavām un īpašo sajūtu, ka Gruzija bez sava
vīna kultūras un tradīcijām nav iedomājama. Ekskursija ar vīnu degustāciju un iespēju
iegādāties labākos Gruzijas vīnus.

KAHETIJA. VĪNA DEGUSTĀCIJA
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Pa ceļam piestāsim pie vietējiem tirgotājiem, lai iegādātos tūlītējiem vēdera
priekiem - svaigas vīnogas, arbūzus, vīģes, bumbierus, granātābolus, mandeles un
ko tik vēl ne. Viss ir tik garšīgs un saules gaismas lutināts. Ceļmalas tirdziņos
kārdina arī garšīgākās čurčellas, kas ir tradicionāls saldums, ko gatavo gruzīni no
riekstiem un biezinātas vīnogu sulas.

Protams, Gruzijā ne mazāk slavena ir čača, kas ir gruzīnu vietējais stiprais
spirtotais dzēriens. Tā aromāts nāsīs iesitas spēcīgi stipri, bet īstens gruzīns tik
noteiks: “Ņeņuhaj, pej do dna!” (Neosti, bet dzer tukšu!) Un tā no tiesas ir
tradīcija, kas viesim Gruzijā ir jāievēro.
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Viesojoties šajā Kaukāza valstī, ātri vien uzzināsiet, kas vietējā ēdienu kultūrā ir
čurčhelas, hačapuri un hinkāļi. Lai tas viss būtu vēl patiesāk, piedāvāsim pašiem
piedalīties gastronomiskajā meistarklasē, kur paši iemācīsieties pagatavot kādu
tradicionālo ēdienu. Iespējams, tie būs sulīgie hinkaļi, kurus paši gruzīni
salīdzina ar vietējām sievietēm, sakot, ka īsta gruzīniete ir tik noslēpumaina un
garda kā labi pagatavots hinkālis.  Kopīgas pusdienas.

GASTRONOMISKĀ MEISTARKLSE
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Dienas noslēgumā gatavošanās kādam īpašam piedzīvojumam -
iepazīsim īstu Gruzīnu supru – bagātīgi klātu galdu ar dažādiem
tradicionāliem ēdieniem, vīnu, tostiem, dziesmām un tamadu. Supras
laikā piedalīsis gruzīņu tostu teicējs. 
Gruzīnu galds nav iedomājams bez tamada, kurš rada īpašu atmosfēru
pie galda. Gruzīni tostus saka par dzimteni, vecākiem, bērniem,
brīvību, aizgājējiem, sievietēm, mātēm un daudz ko citu. Katrā tostā ir
sava doma un gudrība.

GRUZĪNU SUPRA AR TAMADU

KONCERTCEĻOJUMS UZ
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Viens no mūsu tamada
tostiem skan šādi – “No
šīs zemes aizejot, mēs
līdzi paņemsim tikai
mīlestību un draudzību.
Ne naudu, ne mantu..
Tādēļ, mīļie draugi,
iedzersim par mīlestību!”
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Nacionālā virtuve Gruzijā ir ļoti īpaša. Tradicionālie ēdieni – hačapuri
– siermaizīte ar olu, hinkali – gruzīnu pelmeņi, asā mērce - adžika,
čahohbili – sautētas gaļas ēdiens(pārsvarā vistas), čebureki, čača –
gruzīnu degvīns, kupāti un, protams, šašliki. Gruzija pamatoti var
pretendēt uz vīna dzimtenes statusu, jo arheoloģiskie materiāli
apliecina, ka Gruzijas teritorijā vīndaru tradīcijas eksistēja jau
apmēram pirms vairāk nekā septiņiem tūkstošiem gadu. Tā ka vīna arī
uz gruzīnu galdiem netrūks.

NACIONĀLĀ VIRTUVE
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ANANURI CIETOKSNIS
Brokastis viesnīcā.

Autobusa brauciens uz Kazbegi pa
Gruzijas militāro lielceļu. Klausoties
stāstot par dzīvi, tradīcijām un paražām
Gruzijā, baudīsim plašos skatus aiz loga.
Šīs dienas programmā gan upes spēks,
gan kalnu varenība.

Pēc pāris stundu brauciena neliela
atpūtas pauze pie Ananuri cietokšņa, no
kura paveras lielisks skats uz ainavisko
Žinvali ūdenskrātuvi.
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Pusdienlaikā ierašanās raftinga vietā, kur izbaudīsim Aragvi upes
spēku (raftinga laiks ≈60 min). Kāpsim gumijas laivās pa 4-6
cilvēkiem. Katrā laivā ir pieredzējis un profesionāls instruktors. Šis
ir piedzīvojums, ko vērts izbaudīt pavisam noteikti. (Ieteicams
kājās apavi, ar kuriem var iekāpt upē. Noteikti l īdzi maiņas drēbes,
jo visticamāk būsiet slapji l īdz bikšu vīlītēm).

Pēc raftingošanas un airēšanas visiem kopīga pusdienu pauze upes
krastā.

RAFTINGS. PUSDIENAS

KONCERTCEĻOJUMS UZ
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GERGETI TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCA
Tālāk došanās uz Kazbegi. Skaists, kalnains apvidus, kas ziemā pārvēršas
par slēpotāju paradīzi. Mūsu galamērķis Gergeti Trīsvienības baznīca, kas
atrodas 2200 metrus virs jūras līmeņa, varenā Kazbeki kalna (5000 m)
nogāzē. Skaista un īpaša vieta. Tā tika uzcelta XIV gadsimtā. Kara laikā ar
persiešiem šeit tika slēpti un paglābti Sv. Nino baznīcas dārgumi. No
vietas, kur atrodas baznīca paveras jauks skats uz Kaukāza kalna virsotnēm.
Kazbegi vārdu nes majestātiskā 5047 mv.j.l. virsotne, kur pēc sengrieķu
leģendām tika piekalts nepaklausīgais Prometejs. Gruzīni apgalvo, ka tuvāk
debesīm neatrodas neviens cits dievnams visā Eiropā.
Baznīcā atrodas kāda īpaša svētbilde, pie kuras ilgāk piestāj ģimenes,
kurām ir vēlme tikt pie bērniņa.
Pēc piedzīvojumiem bagātas dienas vēla atgriešanās viesnīcā.
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RABATI PILS
Došanās uz Rabati pili, kas ir vārdos grūti
aprakstāma fantastika pilsētā - Ahalcīhē. 

Nelielā kalnā, Pochovi upes krastā, stāv
sens akmens cietoksnis Rabati (uzbūvēts
XIII gs.) un tā nosaukums radies no arābu
valodas un nozīmē „nocietināta vieta”.
Cietoksnis ir redzams praktiski no jebkuras
pilsētas malas. Cietoksnis daudzas reizes
ticis iznīcināts, bieži atradies
aplenkumā,un tā rezultātā atspoguļo
dažādas kultūras un reliģijas. 2012. gadā
notika plaša rekonstrukcija, pēc kuras
Rabati cietoksnis kļuva par pilsētu pilsētā.
Cietokšņa sienās atrodas baznīca, mošeja,
sinagoga, neliels parks, vēstures muzejs,
dažādi veikali un pat dzimtsarakstu nodaļa.
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VARZDIJA
Dienas tālākā gaitā vēl kāds cits Gruzijas dabas brīnums Vardzija
jeb sena alu pilsēta.Fantastiskas kalnu ainavas un īpašas sajūtas,
apmeklējot ko tādu.
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BORŽOMI
Tālāk dodamies uz Boržomi - pilsētu, kas izvietojusies kalnos
abpus Mtkvaras upes krastiem. Pilsētas strauja attīstība aizsākās
19. gadsimta beigās, kad tika atklāta leģendārā Boržomi
minerālūdens rūpnīca. Kopš Boržomi pilsētas uzplaukuma, šeit
slejas pasakaini ar kokgriezumiem rotāti nami. Tie celti kā turīgo
ģimeņu vasarnīcas. Boržomi atrodas arī viena no bijušām Romanovu
dinastijas vasarnīcām. Elegance Boržomi vēsturiskajā apbūvē
jūtama gan stacijas ēkas vaibstos, gan vietējā parka plānojumā,
kura dziļumā atrodas labiekārtota piekļuves vieta leģendārajam
minerālūdenim.

KONCERTCEĻOJUMS UZ
VIESMĪLĪGO GRUZIJU
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Apmeklēsim pilsētas parku ar
ārstnieciskajiem avotiem un
pagaršosim īstenu Boržomi
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BATUMI
Brokastis viesnīcā.

Došanās uz Batumi (pārbrauciens ar autobusu).

Batumi nav ne Palanga, ne Jūrmala, ne vēl kāda cita mums
zināma kūrortpilsēta. Batumi ir savā ziņā fenomens un
brīnums, kurā cietuma ēka ir pārtapusi par Hilton viesnīcu.
Kurā modernas augstceltnes izveidojušas kolorītu pilsētas
nakts seju. Kur restorāni, mūzika, dejas un kazino zib ik uz
soļa. Nereti pilsētu mēdz dēvēt arī par mazo Lasvegasu.

Pilsēta dienā un naktī ir kā divas absolūti atšķirīgas vietas,
taču noteikti jāizbauda abas. Viena no dienas obligātajām
aktivitātēm ir Batumi tirgus apmeklējums, kur jūsu acu
priekšā burtiski uzsprāgs garšvielu, augļu, saldumu un
dažādu virumu reibinošais aromāts. Gruzīni jūs aicinās
baudīt, garšot un nogaršot. Un tas viss ir labi, lai tik mūsu
vēderi to visu iztur. 

Nakts viesnīcā Batumi.

KONCERTCEĻOJUMS UZ
VIESMĪLĪGO GRUZIJU
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Brokastis viesnīcā.

Brīvais laiks Batumi. Atpūta pie Melnās
jūras – peldēšanās, sauļošanās un
saulrieta skatīšanās. Brīva dienas pilsētas
un jūras baudīšanai.

Batumi pilsētā ir daudz skaistas
skulptūras un pieminekļi, kurus var
apjūsmot ar plaši atvērtu muti –
pazīstamakā Nino un Ali kustīgā
skulptūra, kas ir stāsts par divu jauniešu(
kristietes un musulmaņa) nelaimīgo
mīlestību. Nino ir gruzīnu princese, Ali -
jauns azerbaidžānis. Un viņu mīlestība
izrādās mūžīga tikai Melnās jūras krastā.

No rīta iesakām apmeklēt Batumi tirgu, lai
iegādātos dažādus vietējos gardumus –
garšvielas, lauru lapas, svanetijas sāli,
augļus, vietējos sierus un daudz ko citu.

BATUMI

KONCERTCEĻOJUMS UZ
VIESMĪLĪGO GRUZIJU
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Pēc izvēles piedāvāsim ekskursiju ar vietējo gidu Batumi pilsētā.

Ekskursijas laikā iespēja izbraukt ar Velna ratu un redzēt naksnīgo Batumi. Var
uzbraukt Alfabeta tornī vai doties izbraukumā ar kuģīti pa Melno Jūru. Vakarā
muzikālo strūklaku šovs un iespēja baudīt tradicionālos ēdienus vietējā
krodziņā ar dzīvo mūziku.

BATUMI EKSKURSIJA

KONCERTCEĻOJUMS UZ
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Brokastis viesnīcā.

Pārbrauciens uz Tbilisi (≈400km, aptuveni 6-7h). Pilsētas ekskursija vai jūsu
brīvais laiks Tbilisi. Pēc vēlēšanās iespēja apmeklēt gruzīnu pirti (pēc izvēles) ar
mazgāšanu jeb ķermeņa pīlingu un masāžu.

Leģenda vēsta, ka 5.g.s. Gruzijas valdnieks Vahtangs Gorgasali reiz medībās
nošāva fazānu, taču putns nokrita necaurejamā biezoknī. Valdnieks devās
medījumu meklēt un atrada to avotā. Ūdens avotā bijis tik karsts, ka medījumu teju
varējis jau likt galdā. Valdnieks to uzskatījis par labu zīmi un licis šajā vietā būvēt
galvaspilsētu, kuru nosaucis par Tbilisi jeb "karsto ūdeni". Vietā, kur atrasts
avots, jau vairākus gadsimtus darbojas slavenais Tbilisi karsto sērūdeņu pirts
komplekss.  

Cenas pirts kompleksā: 3 cilvēkiem telpa ± 50 lari; pīlings - 10 lari, masāža - 20
lari, dvielis - 2 lari

Brīvais laiks Tbilisi.

Vakarā kopīgas ceļojuma noslēguma vakariņas. Atpūta viesnīcā un gatavošanās
mājupceļam.

ATGRIEŠANĀS TBILISI. PIRTIS
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Naktī došanās uz Tbilisi l idostu.

Plkst. 5.25 tiešais lidojums Tbilisi – Rīga.

Plkst. 8.55 ielidošanā Rīgā.

KONCERTCEĻOJUMS UZ
VIESMĪLĪGO GRUZIJU
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Šī ceļojuma laikā jūsu kolektīvam tiks nodrošināta
iespēja sniegt nelielu koncertu vieitējai publikai.

 
Uzstāšanās detaļas tiks precizētas tuvojoties ceļojumam.

 
Lūdzam laikus mūs informēt par jūsu priekšnesumam nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu un citām svarīgām detaļām tā nodrošināšanai.

 
Nepieciešamības gadījumā, bez maksas nodrošinām ielūguma saņemšanu

jūsu kolektīvam.
 

UZSTĀŠANĀS GRUZIJĀ

KONCERTCEĻOJUMS UZ
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plkst. 23.20 no lidsotas "Rīga"
plkst. 21.20 tikšanās lidostā

IZLIDOŠANAS LAIKS UN VIETA

Dalīnmieku skaits 25-29 30-35 36-40 41-46

Cena vienai personai (EUR) 945,00 925,00 910,00 895,00

KONCERTCEĻOJUMS UZ VIESMĪLĪGO GRUZIJU
8 DIENU AVIO CEĻOJUMS  |   DATUMI: PĒC VIENOŠANĀS

7 naktis viesnīcās
 Gruzijā

2-4 vietu apartamenti 
ar visām ērtībām

Travel Biiz 
grupas vadītājs

Komunikācija ar 
grupu latviešu valodā

Ieejas biļetes
programmā minētajos

apskates objektos 
(izņemot pirts

apmeklējumu Tbilisi)
 

personīgie izdevumi (suvenīri, pārējās 
 ēdienreizes, dzeramnauda)
ceļojuma apdrošināšana

PAPILDU IZDEVUMI 

Šī ceļojuma 
programma vēl nav

rezervēta jūsu
 kolektīvam.

Lai veiktu rezervāciju, 
sazinieties 
ar mums!

 
LIENE

+371 29125261
liene@travelbiiz.com

www.travelbiiz.com
www.celoarsajutam.lv

Transporta 
pakalpojumi 

Gruzijā
Tūrisma klases 

autobuss

Programmā 
minētās brokastis,

pusdienas 
un vakariņas

 

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

Aviobiļetes 
Rīga-Tbilisi-Rīga

Tiešais lidojums
ar AirBaltic

Bagāžas pārvadāšana 
lidmašīnā

8 kg rokas bagāža +
23 kg reģistrējamā bagāža

UZMANĪBU! Cena var tikt precizēta, atkarībā no aktuālajām aviobiļešui cenām programmas rezervēšanas brīdī

Programmā minētās
degutācijas un

aktivitātes



.
 
 

 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 tūroperators patur tiesības aizvietot apskates objektu ar līdzvērtīgu vai atdot

naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā.

Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Gruzijā šim ceļojumam nav nepieciešama
Pasei vai eID kartei ieceļošanas brīdī ir jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus. Ieceļot Gruzijā ar eID karti var tikai Latvijas pilsoņi.
Nepilsoņiem ieceļošanai derīga tikai pase.
Nepilngadīgam tūristam jābūt ierakstītam vecāka pasē. Ja bērns nav ierakstīts vecāka pasē, nepieciešams dzimšanas apliecības
oriģināls.
Nepilngadīgam tūristam (līdz 18 gadu vecumam), dodoties ceļojumā bez vecākiem, nepieciešama pase, notariāli apstiprināta
atļauja bērna izceļošanai bez vecāka un dzimšanas apliecība.

Kopējais grupas lielums atkarīgs no grupas pārstāvja norādītā ceļotāju skaita. 
Minimālais grupas lielums, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai, tiks norādīts, kad būsim saņēmuši
informāciju no grupas pārstāvja par kopējo plānoto ceļotāju skaitu grupā. Informējam, ka tūrisma operatoram ir tiesības ne
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja minētais
dalībnieku skaits nav sasniegts. 
Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām jāsazinās ar tūroperatoru, lai precizētu individuālo pārvietošanās vajadzību
jautājumus un risinājumus. 
Ceļojuma pamatvaloda - latviešu (tūristu grupas vadītājs šajāc eļojumā komunikāciju ar grupu nodrošina latviešu valodā). 

Pasūtījumu veic grupas pārstāvis, iesniedzot tūroperatoram tūristu sarakstu, kurā norādīts katra līgumslēdzēja – vārds, uzvārds,
personas kods, telefona numurs un e-pasta adrese. 
Par nepilngadīgiem tūristiem, kurus nepavada likumiskais pārstāvis, līgumu slēdz vecāks. 
Vieta tiek rezervēta pēc līguma noslēgšanas un rezervācijas summas apmaksas. 
Pirms līguma apstiprināšanas, iepazīstieties ar līguma vispārējiem un speciālajiem noteikumiem, kā arī ar ceļojuma programmu. 
Līgums tiek noslēgts, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus pusēm klāt neesot. Līguma abpusēja parakstīšana nav
nepieciešama. 
Tūroperators nosūta no savas puses apstiprinātu līgumu uz klienta e-pasta adresi. Klientam jāveic līguma apstiprināšana no
savas puses, aizpildot līguma apstiprināšanas formu tūroperatora mājas lapā. Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad klients
tūroperatora mājas lapā ir korekti aizpildījis līguma apstiprināšanas formu un nospiedis pogu “Sūtīt”. 

APMAKSAS KĀRTĪBA
▪150 EUR/pers. – rezervējot ceļojumu (rezervācijas summa).
▪ atlikusī summa – vienu mēnesi pirms ceļojuma.
▪ Ieejas biļešu maksu apskates objektos, pēc Jūsu izvēles, iespējams apmaksāt pirms ceļojuma. 

ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS
-Klientam ir tiesības jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu,
samaksājot sekojošu līguma izbeigšanas maksu:
▪ Atsakotieslīdz30dienāmpirmsceļojuma-tiekieturētavietasrezervēšanassumma.
▪ 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 

UZMANĪBU! 

VIETU REZERVĒŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

SVARĪGA INFORMĀCIJA



SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" 
PVN Reğ. Nr. LV 44103045556

Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
AS "SEB banka", UNLALV2X

Konts: LV86UNLA0050021878429

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

 

Jūsu iemaksātās naudas
drošību garantē AAS

“Baltijas Apdrošināšanas
Nams”. Polise Nr.

63.02.500116 
 

Personas datu apstrādi veicam
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu (ES) 2016/679  (2016.
gada 27. aprīlis) par fizisku personu

aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

 

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://likumi.lv/ta/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://likumi.lv/ta/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://likumi.lv/ta/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://likumi.lv/ta/id/300021).


