
www.travelbiiz.com
+371 66907474

info@travelbiiz.com

Uz Horvātiju jābrauc baudīt daba, tirkīzzilās Adrijas jūras
piekrastes un pasakaini noslēpumainās salas un saliņas.
Savukārt jūras ežiem jāļauj kļūt par īpašu izaicinājumu,

ļaujoties vēlmei iepazīties ar šiem jaukajiem adataiņiem.
Lidmašīnai laižoties jau virs Trogiras un tuvojoties Splitas

lidostai, paveras skaists skats – Horvātijas salas kā
dalmācieša melnie plankumiņi izkaisīti pa visu Adrijas
jūras piekrasti. Savukārt baltās buru laivas kā pērlītes

sabirušas dzidrajā jūras ūdenī.
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Plkst. 7.35 tikšanās lidostā “Rīga”. Bagāžas nodošana, dokumentu
pārbaude Plkst. 9.35 izlidošana uz Splitu (Horvātija) 

Plkst. 11.10 ierašanās Splitā. Bagāžas saņemšana. 

LIDOJUMS. IEKĀRTOŠANĀS
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Došanās uz apartamentiem.
Iekārtošanās apartamentos jeb
brīvdienu mājās pie Trogiras - Okrug
Gornji (pilsētiņa uz salas Adrijas jūrā),
kur dzīvosiet visas septiņas naktis. 
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Došanās uz Trogiru. Brīvais laiks šīs burvīgās 

Trogira mainīs jūsu priekšstatu par to, kādai patiesībā
jāizskatās senai pilsētai pie Adrijas jūras. Horvātijā un Itālijā
teju katra piejūras pilsēta piedēvē sev "senu vecpilsētu", bet
tieši Trogirā ir l ielākais daudzums unikālu vēsturisku ēku – piļu,
torņu, senatnīgu ēku un tempļu. Tā ir pilsēta – muzejs.

Īpaši jāuzsver katedrāle un zvanu tornis, pilsētas viduslaiku
mūris ar vārtiem un 15. gadsimta cietoksnis. Te ir tik daudz
dažādu laikmetu un stilu baznīcu, ka pētījumu objektu pietiek
ilgam laikam. Pilsēta atrodas UNESCO aizsardzībā.

     pilsētas baudīšanai.

TROGIRAS IEPAZĪŠANA
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Brokastis

Dienas iesākumā izbraukuma ekskursija uz Vranjača
stalaktītu alu. Tā ir pārsteidzoša stalaktītu un
stalagmītu pazemes pasaule. Alā iespējams novērot
dažādus dabiski no stalaktītiem un stalagmītiem
izveidojušos zvēriņus, kā arī senos alu zīmējumus.
Vairāki stalaktīti laika gaitā saauguši kopā. Dziļā
pazemes ala ir viens no iespaidīgākajiem apskates
objektiem Horvātijā. Iespaidus grūti ielikt
fotogrāfijās vai vārdos, tas ir jāredz katram pašam.

Ieejas biļetes: bērniem – 40 kunas (6 €); pieaugušajiem –
60 kunas (8 €). 2019.gada cenas. 1 kuna ≈ 0,14 €.
Šajā dienā līdzi jāņem silts džemperis vai jaka un slēgti
apavi, jo alās ir ap +15 grādiem un vietām zeme ir mitra.

STALAKTĪTU ALAS
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Dienas turpinājumā pastaigāsimies mākoņos un
dosimies uz Biokovo kalnu, kas ir Dalmācijas reģiona
augstākais kalns un otrais augstākais Horvātijā (1762
m). 

Vislabāk šo rajonu izpētīt ir Biokovo nacionālā parka
teritorijā. Kalns ir ļoti labi piemērots nelieliem
pārgājieniem un pabūšanai kalnu atmosfērā. No kalna
virsotnītēm paveras brīnišķīgs skats uz Adrijas jūras
piekrasti. Šī ir diena, kad iespējams nedaudz izvēdināt
galvu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. 

Ieeja parka teritorijā ir maksas: 60 kunas (8 €). Šajā
dienā līdzi jābūt mugursomai, ūdenim, augļiem,
šokolādei, maizītēm, kā arī piemērotiem kalna apaviem. 

BIOKOVO
NACIONĀLAIS PARKS
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Dienas noslēgumā piestāsim ne tik populārajā, bet īpašajā piejūras pilsētā
Makarskā. Pilsētiņas piejūras rivjēras ielās valda patīkama aura. Var teikt, ka
pilsēta ir padevusies harmoniska un tai ir brīnišķīga urbānā pludmale. Krastā
esošie neskaitāmie restorāni un kafejnīcas, kā arī piestātnē pietauvotās jahtas un
buru kuģi šo pilsētu padara neaizmirstamu un pat ļoti īpašu. 

Ieteicams līdzi paņemt peldkostīmu, jo Horvātijā peldēties var gan dažādu pilsētu
pludmalēs, gan nomaļākās vietās. Svarīgi atcerēties, ka, ejot peldēties,
ieteicams valkāt speciālas čības, kas pasargā ne tikai no akmeņiem, bet arī jūras
ežiem, kurus nāksies redzēt gana daudz un bieži. Šādas čības iespējams
iegādāties uz vietas Horvātijā. 

MAKARSKA
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Brokastis.

Izbraukuma ekskursija uz Plitvices ezeru nacionālo parku. Vietu, kas ir
viena no skaistākajām pasaulē. Mēdz teikt, lai izbaudītu pasaku zemes
virsū, jādodas uz Plitvices ezeriem Horvātijā – vietu, kur no skaistuma
aizraujas elpa. Viss krāšņums gulst 16 ezeros, ko ieskauj biezie, zaļie
meži, ūdenskritumos un brīnišķīgajās pastaigu takās. Ne velti Plitvices
ezeru nacionālais parks iekļauts UNESCO mantojumā. Šī vieta tiek
uzskatīta par vienu no skaistākajām pasaulē. 

Ieejas biļetes: bērniem līdz 7 gadiem – bezmaksas; bērniem no 7 līdz 18 gadiem
– 120 kunas (17 €); pieaugušajiem grupās – 250 kunas (35 €). 2019.gada
cenas. 1 kuna ≈ 0,14 €.

Ieejas biļetē iekļauts: ieejas maksa Plitvices ezeru nacionālajā parkā; viens
brauciens ar kuģīti; viens brauciens ar autobusu; negadījumu apdrošināšana;
WC apmeklēšana.

PLITVICES EZERU NACIONĀLAIS PARKS
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Brokastis

Dienas pirmajā daļā atpūta pie Adrijas
jūras.

Pēcpusdienā gatavošanās kolektīva
koncertam.

Vakarpusē uzstšanās.
Rezervējot šo programmu, jūsu kolektīvam
Horvātijā tiks noorganizētas divas
uzstāšanās - Trogiras galvenajā laukumā
blakus katedrālei un kūrortpilsētā Okrug
Gornji (uzstāšanās laiki un vietas tiks
precizētas, tuvojoties ceļojumam).

ATPŪTA. UZSTĀŠANĀS
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RAFTINGS
Brokastis.
Tiem, kuri vēlēsies, piedāvāsim raftingu Cetinas upē. Apmēram
desmit kilometru distance kopā ar pieredzējušiem upes
instruktoriem. Tiek nodrošināti arī hidrotērpi, zeķes, vestes un
ķiveres.
Brauciena cena atkarīga no dalībnieku skaita, apmēram, 40 EUR no
personas.
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BRĪVA DIENA PIE JŪRAS
Tiem, kuri raftingā nedosies, brīva diena atpūtai pie jūras, vietējās
pilsētiņas baudīšanai vai jebkādām citām jūsu vēlmēm un
aktivitātēm. Protams, jāturpina baudīt vietējie ēdieni un dzērieni. 

KONCERTCEĻOJUMS UZ
SAULAINO HORVĀTIJU
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Dienas pirmajā daļā Splitas iepazīšana
un baudīšana. Splita ir pilsēta
centrālajā Horvātijas piekrastes daļā,
kas atrodas starp Zadaru un
Dubrovniku. Tā ir otrā valsts lielākā
pilsēta, kuras vēsturiskais centrs ir
iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma
objektu sarakstā. Horvāti uzskata
Splitu par unikālu pilsētu, kurā
izpaužas visi iespējamie arhitektūras
stili.

Atpūta un suvenīru iegādāšanās Splitā.
Meklējot suvenīrus tuviniekiem, vajadzētu
atcerēties, ka Horvātijā tika izgudroti tādi
priekšmeti kā pildspalva, vīriešu zīda zeķes
un zīda kaklasaites, kurus plašā sortimentā
piedāvā Splitas tirgotāji. Vēl noteikti ir
jāatved gardos horvātu sierus un vietējā
ražojuma vīnu.

SPLITA
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IZBRAUCIENS
AR KUĢĪTI

Dienas otrajā daļā iespēja doties
izbraukumā pa Adrijas jūru ar nelielu
atpūtas kuģīti, apskatot vairākas
mazās salas un piekrasti no cita skatu
punkta, kā arī peldēties zilās lagūnās
un piedalīties zivju piknikā. 

Cenā iekļauts - izbrauciens ar kuģi un
pusdienas (zivs, salāti, maize, vīns,
rakija).

Brauciena biļete: 30 €/pers.  

KONCERTCEĻOJUMS UZ
SAULAINO HORVĀTIJU

2023



www.travelbiiz.com
+371 66907474

info@travelbiiz.com

Brokastis.

Šajā dienā pēc katra ceļotāja izvēles piedāvājam atpūtu pludmalē vai izbraukuma
ekskursiju uz Dubrovniku (izbraukuma ekskursija ir iekļauta ceļojuma cenā).
Dubrovniku šarmam vēstures gaitā pretoties nav varējuši daudzi slaveni cilvēki.
Tā Lords Bairons nosaucis Dubrovnikus par Adrijas pērli, bet Bernards Šovs
aizgrābtībā teicis sekojošus vārdus: „Ja kāds vēlas atrast paradīzi, tam jādodas
uz Dubrovnikiem”. Dubrovniki atrodas Horvātijas dienvidos, uz pussalas Adrijas
jūras piekrastē. Galvenais pievilkšanas spēks šeit ir pašai vecpilsētai, ko apjož
biezi mūri. Kopš 1979. Gada Dubrovniki iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma
sarastā.

Dubrovika ir atpazīstama ar saviem mūriem, kas apvij vecpilsētu. Pārsteidzoši, ka
tie ir saglabājušies kopš 16.gs., kad tie tika pabeigti pēc vairāk kā divu gadsimtu
darba. To biezums ir 4 līdz 6 metri un atsevišķās vietās to augstums sasniedz pat
25 metrus! Turklāt kopējais mūra garums, kas slejas nepārtraukti, ir 1940 metri.

DUBROVNIKA
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Tā kā Dubrovnika bija ļoti iekārojama pilsēta gan venēciešiem, gan turkiem, kā
arī citiem karotājiem, ar bieziem mūriem vien nepietika, lai nosargātu pilsētu.
Tādēļ mūru ietvaros tika izvietoti vairāk kā 120 lielgabalu, 17 torņu, 4 vārti
transportam, kā arī 5 bastioni. Lielāko daļu no minētās aizsardzības joprojām
var apskatīt.

Pilsētas senatnīgā gaisotne piesaista ne tikai tūristus, bet arī filmēšanas
komandas. Piemēram, seriāls “Troņu spēles” (Game of Thrones) izmantoja
Dubrovniku kā filmēšanas vietu, kas īpaši varētu uzrunāt šī seriāla fanus. 2016.
gada martā filmas “Zvaigžņu kari: Pēdējie Džedi” (Star Wars: The Last Jedi)
daļa ainu filmētas tieši šajā pilsētā. Holivuda šķiet atzinusi Adrijas jūras pērli
par piemērotu filmēšanai, jo arī 2017. gada sākumā notika uzņemšana filmai
“Robins Huds”.

Pastaiga pa Dubrovnikas vecpilsētas mūriem (pēc izvēles): bērniem līdz 18
gadiem un studentiem ar ISIC karti – 50 kunas (7 €); pieaugušajiem – 200
kunas (28 €).

DUBROVNIKA
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Esot Horvātijā noteikti ir jānogaršo vietējās virtuves ēdieni. Horvātu virtuve ir
slavena, galvenokārt, ar jūras veltēm un svaigiem dārzeņiem. Horvātijā ir labvēlīgs
klimats vīnogu audzēšanai, no šīm vīnogām tiek radīts horvātu vīns, kas noteikti
jānogaršo un jāpārved arī mājās.

VIETĒJĀ VIRTUVE
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Brokastis. 

Izrakstīšanās no naktsmītnēm. Došanās uz lidostu. 

Plkst. 11.50 lidojums Splita – Rīga. 

Plkst. 15.25 atgriešanās Rīgā. 

ATGRIEŠANĀS
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Naktsmītnes atrodas netālu no pludmales un 3,5 km attālumā no Trogiras vēsturiskā
pilsētas centra. Lielākas grupas vienmēr tiek izmitinātas dažādās apartamentu ēkās un
var gadīties, ka atstatums starp tām ir vairāku minūšu gājiena attālumā. Apartamenti
pieder dažādiem apsaimniekotājiem, līdz ar ko, tie ir atšķirīgi un dažādi iekārtoti. Visos
apartamentos ir aprīkota virtuve, kā arī gaisa kondicionētājs. Ne visās apartamentu ēkās
ir balkoni un bezvadu internets. Tuvākais veikals, restorāni un bāri atrodas 200 metru
attālumā no naktsmītnes. Bankomāts ir pieejams 200 metru attālumā. Pieejama regulāra
kuģīšu un autobusu satiksme uz Trogiru. 

Izmitināšana notiek 2-4 vietu apartamentos ar 2 istabām katrā. Vienā istabā tiek
izmitinātas 2 personas. Tuvojoties ceļojumam kolektīva kontaktpersonai nosūtīsim
apartamentu shēmu, lai paši variet saplānot grupas izvietojumu. Brokastis grupai tiek
pasniegtas kopīgi, ārpus apartamentiem. Izbraukšanas dienā mājup, brokastis tiek
sagatavotas līdzi.

Naktsmītnes, ko piedāvājam, ir budžeta klases, ar privātu vannas istabu katrā
apartamentā. Ja grupa vēlas augstākas klases naktsmītnes, tad lūdzam sazināties ar
mums un par papildu maksu mēs piedāvāsim izmitināšanu 3 līdz 5 zvaigžņu viesnīcās.

APARTAMENTI HORVĀTIJĀ

KONCERTCEĻOJUMS UZ
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2023



plkst. 9.35 no lidsotas "Rīga"
plkst. 7.35 tikšanās lidostā

IZLIDOŠANAS LAIKS UN VIETA

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

Cena vienai personai (EUR) 885,00 835,00 795,00 775,00

KONCERTCEĻOJUMS UZ SAULAINO HORVĀTIJU
8 DIENU AVIO CEĻOJUMS  |   DATUMI: PĒC VIENOŠANĀS

7 naktis apartamentos
 Horvātijā

2-4 vietu apartamenti 
ar visām ērtībām

Travel Biiz 
grupas vadītājs

Komunikācija ar 
grupu latviešu valodā

Maršruta 
plānošana un
saskaņošana

Programmā minētās 
izbraukuma 
ekskursijas

personīgie izdevumi (suvenīri, pārējās 
 ēdienreizes, dzeramnauda)
ieejas biļetes apskates objektos
pilsētas nodoklis Horvātijā: 12 EUR/pers.
par visu uzturēšanās periodu

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 

Horvātijā
Tūrisma klases 

autobuss

Brokastis 
Horvātijā

Zviedtru galds

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

Aviobiļetes 
Rīga-Splita-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



.
 
 

 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 Horvātijā šim ceļojumam nav nepieciešama.
Pasei vai eIDkartei (personas apliecībai) jābūt derīgai vismaz līdz ceļojuma beigām.
Nepilngadīgam tūristam (arī ceļojot bez vecākiem) papildus dokumenti nav nepieciešami, joc eļojums notiek Šengenas zonas
robežās 

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
 100 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).


