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Pieskarties Sicīlijas 
dvēselei (AVIO) 
 

Ceļojuma datumi: 25.09.-02.10.2022. 
Grupas lielums: 26-36 personas 
Ceļojuma cena: € 735.00/pers. 

Vēlaties iemīlēties? Atkal? No jauna? Vai neskaitāmo reizi savā mūžā? Aicinām 
Jūs doties uz saulaino, skaisto, īpašo un tik pārsteidzošo Sicīliju. Lielāko salu, kas 
atrodas Vidusjūrā. Uz salu, kur pārsteidz tirkīzzilas pludmales, skaisti kalni, 
eksotiski augļi, silti cilvēki, garšīgākie ēdieni pasaulē, reibinošākais vīns, 
gadsimtiem senas tradīcijas un mazas, noslēpumainas pilsētas.   
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Jūsu grupas vadītāja Sicīlijā būs Liene Lote, kura jau vairākus gadus dzīvo Itāijā. Kopā ar viņu 
viesosieties un tiksieties ar vietējiem sicīliešiem, kas dalīsies stāstos par savu dzimto salu. Arī 
Lienei ir daudz stāstu par Sicīliju un sicīliešiem, ar ko viņa padalīsies. Jāpiebilst, ka šī Sicīlijas 
programma ir viņas veidota un neviens cits labāk par viņu pašu šo stāstu jums neizstāstīs. 
Pavisam iespējams, ka kopā ar Lieni būs mūsu Sicīlijas pavadonis un labākais draugs Salvatore. 
Kopā viņi būs lieliska komanda, lai palīdzētu jums atklāt šo brīnišķīgo salu. 

Liene Lote: Sicīlija uzņem sirsnīgi un silti. Sicīlija rotaļājas un nemanot saproti, 
ka sala paņēmusi savā varā. No Sicīlijas ir grūti šķirties. Sicīlija vienmēr paliks 
skaistākajās fotogrāfijās, atmiņās un sirdī… tā neizdzēšas. 

  

1. DIENA – 25.SEPTEMBRIS, 2022 – SVĒTDIENA 

Plkst. 5.00 – tikšanās lidostā “Rīga”. 

Plkst. 7.15 – tiešais lidojums Rīga-Katānija. 

Plkst. 9.45 – ierašanās Katānijā.  Grupu sagaida tūrisma klases autobuss. 
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Sicīlijas iepazīšanu un izgaršošanu sāksim ar brokastīm Katānijā, turklāt ar tradicionālo ēdienu 
- Granita al pistacchio con brioche jeb Pistāciju granitu ar svaigi ceptu briošu. 

Granita ir tipisks Sicīlijas deserts, kura sākotnējā recepte bija ūdens, cukurs un augļi. Ierasti granita 
tiek gatavota ar dažādām garšām, taču granita ar pistāciju garšu ir kaut kas īpašs. Jo turpat līdzās 
vulkāna Etna parkam esošā ciematiņā Bronte tiek audzētas pasaulē gardākās pistācijas. Mmmm.. Lai 
labi garšo! 

 

Ja reiz esam Katānijā, uz mirkli apstāsimies Doma katedrāles laukumā, lai kaut nedaudz izjustu 
pilsētas krāsas un ikdienas ritmu. Šķiet neticami, bet Katāniju septiņas reizes nopostījusi Etna 
izvirdumu laikā. 1669. gadā lava sasniedza Katāniju un pārklāja visu pilsētu. Katānija bija pārvērtusies 
pelnu kaudzēs. Pēc pārdesmit gadiem vēl zemestrīce izpostīja to, kas bija palicis pāri. Vēlāk Katānijā 
sākās milzīgi būvniecības darbi un pilsēta tika uzcelta no jauna, kā galveno būvniecības 
materiālu izmantojot visur esošo lavu. Ēkas tika celtas baroka stilā. 

Esot pilsētas galvenajā laukumā, redzēsiet Doma katedrāli, kurā glabājas pilsētas aizbildnes debesīs 
– Svētās Agates pīšļi. Tāpat varēsiet apbrīnot strūklaku ar melno ziloni, kas kļuvusi par Katānijas 
pilsētas vizītkarti. 



 4 

 

Dienas turpinājumā iespēja kaut nedaudz pietuvoties karstajai Sicīlijas dvēselei – Etnas 
vulkānam. Ar autobusu dosimies uz Etnas parku, lai nedaudz pabaudītu vulkāna tuvumu. Pacelšanās 
līdz apmēram 2000 metru augstumam. 
 

Etna ir augstākais un lielākais Eiropas aktīvais vulkāns, kura aptuvenais augstums ir 3329 m, vulkāna 
apkārtmērs – 160 km. Lai gan Etna ir uzskatāma par aktīvu vulkānu, tā nogāzēs ir daudz apdzīvotu 
vietu, no kurām iedzīvotāji nesteidz aizbraukt. Tas tāpēc, ka zeme Etnas pakājē ir ļoti auglīga. Tiek 
audzēti artišoki, persiki, olīvas, vīnogas, granātāboli, āboli, hurmas, vīģes, banāni un citi augļi. 
 

Kad automašīnām paredzētais ceļš beigsies, kāpsim laukā, lai nedaudz pabaudītu Etnu, kura šeit jau 
tērpusies melnā lavas mētelī. Sajūtas ir nedaudz sirrelālas. Kā uz citas planētas. Tuvu vietai, kur var 
atstāt automašīnas, 1986 m virs jūras līmeņa apskatāms senais Etnas krāteris Silvestri, kas izskatās 
tieši tāds, kādu, šķiet, to iztēlotos jebkurš, iedomājoties lavu spļaujošu vulkānu. Tiesa gan, lava šeit 
vairs neburbuļo kopš pagājušā gadsimta, taču krāteris joprojām saglabājis savu specifisko formu. 
 

 

Došanās uz Palermo. Iekārtošanās naktsmītnēs. Brīvais laiks atpūtai. 
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2.DIENA - 26.SEPTEMBRIS, 2022 – PIRMDIENA 

Modušies lieliskā noskaņojumā, pabrokastojuši apartamentos un sagatavojuši mugursomu, tiksiet 
aicināti iespaidiem jaunā dienā. Šajā dienā būtiski: ērts apģērbs, apavi, peldkostīms, pludmales 
dvielis, pretiedeguma krēms, galvassega, dzeramais ūdens. Pa ceļam iebrauksim veikalā, lai 

iegādātos kādus našķus dienai. 

Dosimies uz piejūras dabas taku, kas ir iekļauta Sicīlijas nacionālā parka teritorijā. Tirkīzzilas 
pludmales, klusi jūras līcīši, pasakaina kalnu ainava un romantiska taka, kas radīta nesteidzīgai 
skaistuma baudīšanai. Jūs pārsteigs dažādi kalnu augi, ziedi, kā arī uzzināsiet, ka kaktusu audzes 
domātas, lai ievāktu gardus augļus.  

Ieejas biļete nacionālajā parkā: 6 EUR/pers. 

 

Dienu varēsiet veltīt atpūtai un baudīšanai pie jūras kādā no pasakainajām pludmalītēm. (Iesakām 
līdzi paņemt ežu čības, kas šoreiz noderēs ērtākai ieiešanai jūrā akmeņainajās pludmalēs). 
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Vakarā atgriešanās Palermo. Brīvais laiks pilsētā.  

Iesakām apmeklēt Vučeriju pašā pilsētas sirdī. Tā ir vieta, kur mutuļo Palermo nakts dzīve ar 
supergardiem ielu ēdieniem, reibinošu vīnu, sicīliešu smiekliem un čalām. Iesakām iejukt draudzīgajā 
un atvērtajā pilsētas murdoņā un baudīt. Tas ir to vērts. 
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3.DIENA - 27.SEPTEMBRIS, 2022 – OTRDIENA  

Šī diena būs ļoti īpaša, jo dosimies uz vienu no Sicīlijai līdzās esošām salām.  Mūsu mērķis – 
pasakainā sala Faviņjana. 

Ceļu uz salu  mērosim ar autobusu, tad kuģi, līdz beidzot nokļūsim salas ostā, kur gar acīm zib daudz 
laivas, zvejas kuteri  un viesus sagaida zivju tirgus. 
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Salu iespējams iepazīt dažādi – uz vietas iznomājot velosipēdu,  skūterīti, mazauto vai vienkārši ar 
kājām. Faviņjanā ir daudzas pasakainas vietas, kur acis žilbina tirkīzzilas pludmales, saule silda vaigus, 
bet vējš ķeras matos. Šajā dienā noteikti nekur nevajag skriet. Vien nesteidzīgi izbaudīt salu, 
sauļojoties peldoties, aizmirsties un vienkārši ļauties dabas skaistumam. 

Brauciens ar kuģi uz salu un atpakaļ: 25 EUR/pers. 

Velosipēda noma: 5 EUR/gab.; elektrovelosipēda noma: 10 EUR/gab.; skūtera noma: 25 EUR/gab. 
(vieta 2 personām). 
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Pusdienas iesakām ieturēt salas pilsētiņā. Noteikti jābauda vietējā pasta ar jūras veltēm. Vai arī kāda 
zivs, kas tikko izvilkta no jūras. Katrā gadījumā šī ir īstā diena, lai baudītu svaigus un gardus zivju 
ēdienus jebkādā izpildījumā. 
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Vakarā atgriešanās Palermo. Brīvais laiks pilsētā. 

Vēl viena brīnišķīga vieta, kur baudīt vakara pilsētas noskaņas, ir Quatro Canti jeb oficiāli pazīstams 
kā Piazza Vigliena. Tas ir baroka laukums Palermo vecpilsētas centrā. Šajā vietā vakaros skan dzīvā 
mūzika. Darbojas liels vairums restorānu un pa ielām pastaigājas cilvēki. Te vakars paiet nemanot. 
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4.DIENA - 28.SEPTEMBRIS, 2022 – TREŠDIENA 
 

Turpināsim iepazīt Sicīlijas piekrasti un dosimies uz vēl kādu burvīgu salas ciematiņu ar skaistu 
pludmali. 
 

Dienas plāns – Cefalù. Ciematiņš, kas izvietojies starp jūru un klinti. Skaistas ēkas, šauras ieliņas, 
Diānas templis, kas slēpjas klints virsotnē. Brīnišķīga ir pilsētas Viduslaiku daļa. Pilsētā apskatāma 
viduslaiku veļas mazgātava. Interesanta vieta. 
Ieejas maksa Diānas templī: 5 EUR/pers. 
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Vietējie ēdieni ir kultūras sastāvdaļa un to baudīšana ļauj iepazīt vietējo tradīcijas un vēsturi, tādēļ 
iesakām Jums Čelafu baudīt “la pasta a taianu”. Tā ir pasta ar gaļu, ceptiem baklažāniem, priežu 
riekstiem, rozīnēm un aitas sieru, kas cepts lielā pannā. 

 

Bet saldajā – cannoli.Tās ir vafeļveidatrubiņas, kas pildītas ar rikotas krēmu un dekorētas ar 
šokolādes gabaliņiem vai krāsainām sukādēm. Tik garšīgas. Tik saldas! Tasīte kafijas un varēsim 
doties tālāk. 

 

Taču patiesībā šī diena ir arī domāta, lai baudītu jūru un vienu no skaistākajām smilšu pludmalēm 
Sicīlijā.  
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Vakarpusē atgriešanās Palermo. Brīvais laiks vakara baudīšanai pilsētā. 

5.DIENA - 29.SEPTEMBRIS, 2022 – CETURTDIENA 

Šī diena būs veltīta sicīliešu vīna gatavošanas tradīcijām, kā arī jauniem dabas un vēstures 
brīnumiem. 

Vispirms dosimies uz vietu, ko sauc par  Turku kāpnēm (La Scala dei Turchi). Šīs izteikti baltās 
akmeņainās klintis ir fantastiski skaists dabas veidojums, kas saulainā dienā jo īpaši kontrastē ar 
tirzkīza krāsas jūras ūdeni un debesīm. Klints atrodas starp divām smilšu pludmalēm, līdz ar to 
iespēja nopeldēties, ja vien ir šāda vēlēšanās. 
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Palermo reģions ir viens no tiem, kur tiek audzētas vīnogas. Sicīlieši, protams, lepojas, ar vietējiem 
vīniem. Tādēļ viesosimies kādā sicīliešu ģimenē, lai uzzinātu viņu stāstu par vīna gatavošanas mākslu, 
to labākajam garšām un daudz ko citu. Ekskursija ar vietējo produktu degustāciju. 

Noreibt var ne tikai no Sicīlijas vīna, bet vietējo salas iedzīvotāju smaida un jaukiem vārdiem. To visu 
varēsiet baudīt. Tikšanās ar saimnieci Annu un viņas ģimeni, kur vīnogas tika audzētas jau 100 gadus 
atpakaļ. Mantota vīndaru tradīcija, kas tiek izkopta arī šodien. Anna pati pastāstīs, cik nozīmīga ir 
ģimenei vīndaru vārda turēšana godā. Ģimene arī pērn saņēma Itālijas vienu no augstākajiem 
apbalvojumiem par kvalitatīva un augstvērtīga vīna ražošanu. Tāpat Anna degustācijas laikā cienā ar 
pašas gatavotiem produktiem – olīvām, kaltētiem tomātiņiem, ceptu maizīti, prošuto un daudz ko 
citu. Un te jums atkal iespēja klausīties itāliešu valodā, uzdot jautājumus, sarunāties un vienkārši 

baudīt būšanu sicīliešu ģimenē. 

Ekskursija vīna saimniecībā ar degustāciju: 25 EUR/pers. 
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Dienas noslēgumā vēl kāda ļoti īpaša vieta – tempļu ieleja, kas ir nozīmīgs romiešu vēstures 
mantojums un viens no iespaidīgākajiem seno grieķu celtniecības kompleksiem ārpus Grieķijas. Te 
pavisam labi saglabājies Konkordijas templis. Te arī Hēras tempļa drupas, Herkulesa templis, 
Dēmetras un Dioskūru templis un daudz kas cits. Ielejā aug olīvu un mandeļu koki. 

Ieejas maksa tempļu ielejā: 10 EUR/pers. 
 

 
 

 
 

Atgriešanās Palermo. Brīvais laiks pilsētā. 
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6.DIENA - 30.SEPTEMBRIS, 2022 – PIEKTDIENA 

Izbraukuma ekskursija uz kalnu pilsētiņu Eriči. Tā atrodas 750 metru augstumā virs jūras līmeņa un 
tur vienmēr ir svaigs gaiss un ļoti īpaša aura. 

No pilsētas var vērot apkārtnes panorāmu, jūru ar sāls atradnes laukiem, Egadi salu arhipelāgu. 
Pilsētiņā ir divi cietokšņi – arābu celtais Pepoli cietoksni un normāņu celtais Venēras cietoksnis 
(Castello di Venere), kā arī 60 baznīcas. Te lielā cieņā ir paklāju aušanas tradīcija un keramika. 

Kā arī noteikti Eričē jānobauda vietējie saldie ēdieni – cassata siciliana vai genovesi calde. 

 

 

Pusdienošana kādā vietējā restorānā un vēl neesat nobaudījuši tradicionālos  arancini jeb arančini ir 
eļļā vārītas rīsu bumbiņas kraukšķīgā panējumā, kuru viducī slēpjas staipīga mocarella, garšvielām 
bagāta maltā gaļa, sulīgs šķiņķis ar sieru un dažādi citi kārdinoši pildījumi. Šis ir tipisks Sicīlijas ielu 
ēdiens. 
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Atgriešanās Palermo. Brīvais laiks pilsētā. 

Būsiet jau pamanījuši pilsētas ielās košas, krāsainas cepures, ko vietējie sauc par “la coppola”. Tās 
ir tradicionālas sicīliešu cepures, kuru vēsture meklējama sen atpakaļ. Tās valkāja gan zemnieki, gan 
mafijas pārstāvji. Mūsdienās šīs cepures var iegādāties ne tikai Etnas pelnu pelēkajā krāsā vai olīvu 
zaļajos toņos, bet arī krāsainas, rakstainas un košas kā pati Sicīlija. Tās būs lielisks suvenīrs un 
prakstiska dāvana no Sicīlija. 
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7.DIENA - 1.OKTOBRIS, 2022 – SESTDIENA 

Šī diena tiks veltīta Palermo. Lai varētu mierīgi izstaigāt pilsētu, baudīt tās laukumus, strūklakas, 
ieliņas un daudz ko citu. Jāteic, ka Palermo ir bagāta ar daudzu gadsimtu un stilu arhitektūras 
pieminekļiem, jo pilsēta bijusi dažādu kultūru (rietumu, Bizantijas, arābu) ietekmē. Īpaši vērtīga un 
skaista ir Palermo normāņu arhitektūra. 

Ja vēlēsieties, sarunāsim vietējo pilsētas gidu (angļu valodā; par papildu maksu), lai jūs varētu 
baudīt ekskursiju, iedziļinoties pilsētas vēsturē. Taču, ja izvēlēsieties pilsētu baudīt paši, iesakām 
apmeklēt un apskatīt skaistākos pilsētas arhitektūras pieminekļus – Sicīlijas karaļa pili un krāšņo 
karaļa kapelu, Palermo katedrāli, Pretoria laukumu ar krāšņo strūklaku, kuras dēļ gan kādreiz šis 
laukums tika saukts par Kauna laukumu. Tāpat iesakām aiziet uz Garibaldi parku, kurā aug milzu koki. 
Tie ir fikusi, kas uz Palermo atvesti no Austrālijas pirms 150 gadiem. 

 

Iesakām apmeklēt arī katakombas (Catacombe dei Cappuccini jeb Kapucīnu mūku katakombas), kur 
apglabāti vairāk nekā 8000 cilvēki. Šī ir viena no pasaules slavenākajām mūmiju "izstādēm", kur tām 
pat mēdzot mainīt apģērbu. Palermo katakombas būvētas 16. gadsimta beigās, kad pilsētā 
palielinājās kapucīnu klostera iemītnieku skaits, un klosterim radusies nepieciešamība pēc lielākas 
kapsētas. Savukārt 18. un 19. gadsimtā šī jau bijusi atdusas vieta īpaši izredzētajiem – te apglabāti 
ļaudis no cienījamām un bagātām ģimenēm. Katakombās oficiālu apglabāšanu izbeidza 1882. gadā. 

Ieejas maksa katakombās: 3 EUR/pers.  
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Esot Palermo, noteikti jāapmeklē arī Ballaro tirgus, kur vienuviet rotājas dārzeņi, augļi, rieksti, zivis 
un daudz kas cits. Īpaša atmosfēra un iespēja iegādāties kaut ko uz mājām. 
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Sicīliešu keramika – koša un krāsaina. Gan šķīvji, gan košas māla saulītes. Noteikti Palermo ielās 
pamanīsiet arī īpašās sicīliešu cepures – coppole. Tās nav tikai suvenīrs, bet patiesi paši sicīlieši šīs 
cepures valkā. 
 

 

Brīvais laiks Palermo. Noteikti jāizbauda pilsētas nakts dzīve, jo rīt no šīs brīnišķīgās salas būs uz 
kādu laiku jāatvadās, lai kādreiz noteikti atgrieztos 

8.DIENA - 2.OKTOBRIS, 2022 – SVĒTDIENA 

Plkst. 5.30 – transfērs no Palermo uz Katānijas lidostu. 

Plkst. 10.35 – lidojums Katānija-Rīga. 

Plkst. 14.55 – atgriešanās Rīgā. 
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IZLIDOŠANAS LAIKS UN VIETA 
▪ 25.09.2022. plkst. 7:15 no lidostas "Rīga". Tikšanās lidostā 25.09.2022. plkst. 5:00 

CENĀ IEKĻAUTS 
▪ Aviobiļetes Rīga - Katānija - 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 apartamentos Palermo vecpilsētā (naktsmītnes aprakstu skatīt zem 

ceļojuma programmas) 

CENĀ NAV IEKĻAUTS 
▪ Personīgie izdevumi 
▪ Ēdienreizes 
▪ Ieejas biļetes apskates objektos (cenas norādītās programmā pie katra objekta) 
▪ Pilsētas nodoklis Palermo (1,5 EUR/pers./1 nakts; 12 EUR/pers./par visu uzturēšanās 

periodu 
▪ Personīgie izdevumi 

APMAKSAS KĀRTĪBA 
▪ 235,00 EUR - vietas rezervēšana 
▪ 500,00 EUR - līdz 25.08.2022. 

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 

 

 

 

 

 

APARTAMENTI PALERMO (VECPILSĒTĀ) 
 

Apartamenti atrodas nesen atjaunotā ēkā ar liftu. Netālu no apartamentiem atrodas lielveikals, 
banka, veļas mazgātava, dažādi restorāni un bāri. Apartamenti ir dažādi un to aprīkojums arī. Visos 
apartamentos ir pieejami trauki, virtuves piederumi, ledusskapis. Ir piekļuve bezmaksas Wi-Fi, taču 
Sicīlijā noteikti nav labākais internets pasaulē. Ar to diemžēl ir jārēķinās. 
 

Lielajos apartamentos (1 stāvā) ir vairākas istabas, kurās cilvēki tiek izmitināti pa divi, trīs vai četri 
katrā istabā. Ir kopīga lielā virtuve ar ledusskapi un iespēja uzvārīt kafiju. Katrā stāvā ir sava WC un 
duša. Mazajos apartamentos izmitinām ģimenes līdz četrām personām.  
 

Individuālajos apartamentos, kas ir vairāk B&B modelis, izmitinām cilvēkus pa divi. Šajos 
apartamentos nav virtuves. Tiek nodrošināti šķīvji, glāzes, galda piederumi. 
 

Apartamenti ir atšķirīgi iekārtoti un mēbelēti. Apartamentos istabas nav vienāda izmēra, tapetes nav 
vienādas krāsas un dekori, gultas, skapji ir atšķirīgi. Šie apartamenti ir budžeta kases, taču lielākā 
vērtība, kādēļ tos izvēlamies jau ceturto sezonu – tie atrodas pašā vecpilsētas sirdī pie Palermo 
katedrāles un vecpilsēta sasniedzama gan vēlos vakaros, kad Vučerijā kūsā dzīvība, gan agros rīts, 
kad obligāti jādodas uz Balaro tirgu pēc svaigiem augļiem, zivīm un dārzeņiem.  
 

Ja istabā vēlas dzīvot viena persona, tad piemaksa ir 195,00 EUR/pers. par visu ceļojuma laiku. 
Rezervēšanas brīdī tiksiet informēti par izmitināšanas iespējām. 

“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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- skatīt nākamo lapu - 
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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 
 
 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026
https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021
https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026
https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021
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