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PAVASARA FESTIVĀLS
KRAKOVĀ

SEŠU DIENU
CEĻOJUMS

AR AUTOBUSU

30.04.-05.05.2023

Tiekat aicināti piedalīties  XIII Starptautiskajā mūzikas un
tautas deju festivālā “KRAKOW FEST”, kas norisināsies
Polijas pilsētā Krakovā no 1.- 4. maijam. Festivāls tiek

organizēts sadarbībā ar vietējo dejotāju, deju asociāciju
asociāciju un Krakovas pilsētas pašvaldību.

Festivālam var pieteikties jauniešu un pieaugušo kolektīvu
mūzikas un deju grupas, sagatavojot 

10 – 13 minūšu programmu. 
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Plkst. 5.00 - izbraukšana no
Latvijas.

Brauciens cauri Lietuvai un Polijai.
Pusdienu pauze poļu krodziņā.

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs
jūsu grupu būs parūpējies, lai arī
autobusā pavadītais laiks būtu
interesants un izzinošs. Interesanti
stāsti, konkursi, spēles, un daudz
pozitīvu emociju.

Ierašanās Varšavā. Neliela
pastaiga vecpilsētā, vakariņas
kādā vietējā kafejnīcā. 

Naktsmītne jauniešu viesnīcā.

IZBRAUKŠANA. DIENA CEĻĀ

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023
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Brokastis.

Došanās uz Krakovu. Pēcpusdienā
ierašanās Krakovā, iekārtošanās
izvēlētajās naktsmītnēs. Krakovas
iepazīšana ar aģentūras izveidotu
pilsētasvides spēli “Paslēpts Krakovā”.

Plkst. 19.00 vakariņas un brīvais laiks. 

Naktsmītnes festivāla organizatoru
piedāvātajā viesnīcā.

IERAŠANĀS KRAKOVAĀ. IEPAZĪŠANA

PAVASARA FESTIVĀLS 
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Brokastis. 
Festivāla organizatoru tikšanās ar kolektīva vadītājiem. 
Vāveles pils apmeklējums un Krakovas pilsētas iepazīšana kopā ar
tūristu grupu vadītāju. 
Plkst. 17.30 Vakariņas
Plkst. 19.00 Deju kolektīvu pulcēšanās. Festivāla atklāšanas gājiens.
Plkst. 19.30 Festivāla atklāšana.
Festivāla dalībnieku uzstāšanās. Festivāla dalībnieku apbalvošana –
diploma pasniegšana. 
Naktsmītnes festivāla organizatoru piedāvātajā viesnīcā. 

FESTIVĀLA AKTIVITĀTES

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023
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VEĻIČKAS SĀLS RAKTUVES
Brokastis.

Izbraukuma ekskursija uz uz Veļičkas sāls raktuvēm, kas ir senākais
sāls raktuvju apstrādes centrs un ir iekļauts UNESCO mantojumā.
Viduslaiku kalnrūpniecības objekta apmeklējums, vietējā gida
pavadībā. Jāteic, ka daudzo gadu desmitu un pat simtu laikā kalnrači
zem zemes ir izveidojuši daudzas greznas zāles. Raktuves ir izvietotas
deviņos līmeņos, viens no spilgtākajiem apakšzemes pārsteigumiem
ir Sv. Antonija kapela. Kopš 19. gs. vidus, šeit atrodas ārstnieciskā
sanatorija. Raktuves pazemes telpās ir izveidoti kabineti, kur piedāvā
procedūras elpošanas ceļu slimību ārstēšanai.

Ieejas maksa skolēniem un studentiem līdz 19 gadu vecumam: 96 zloti
≈21,00 EUR. Ieejas maksa pieaugušajiem: 116 zloti ≈25,00 EUR

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023
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Vakarpusē atgriešanās Krakovā. 

Plkst. 19:00 Vakariņas

Festivāla dalībnieku brīvās formas atvadu ballīte ar dzīvo mūziku.
Neformāls vakars. 

Naktsmītnes festivāla organizatoru piedāvātajā viesnīcā. 

ATVADU BALLĪTE

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023
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Brokastis.
Došanās uz Zakopani, kas ir jauka pilsēta Polijas galējos dienvidos, Tatru kalnu
piekājē. Šeit ir jaukas dabas ainavas un iespēja doties vienreizējā pastaigā pa
kalniem. Te ir iekopti pārgājienu maršruti ar dažādām grūtības pakāpēm, sākot ar
ļoti vienkāršiem un baudāmiem, ar ko šoreiz arī sāksiet. Pārgājiena laikā jūs
lutinās skaistā Tatru panorāma, svaigais gaiss un jaukie kalnu avoti. Pārgājienu
takas lielākoties ir bruģētas no dabīgiem akmeņiem. Šajā dienā – svarīgi padomāt
par ērtiem apaviem.

TATRU KALNU BAUDĪŠANA

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023

Ieejas maksa parka
teritorijā: 5 PLN ≈ 1 EUR

Dienas otrajā daļā
pārbrauciens līdz
Varšavai. Nakts viesnīcā.
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Brokastis.

Brauciens cauri Polijai un
Lietuvai.

Aktivitātes autobusā. Pa ceļam
apkoposim spiltākos iespaidus.
Konkursu noslēgšana un
veiksmīgāko apbalvošana. 

Pa ceļam apstāšanās pauzes un
garāka pauze pusdienām.

Vēlu vakarā/naktī atgriešanās.

MĀJUPCEĻŠ
ATGRIEŠANĀS

PAVASARA FESTIVĀLS 
KRAKOVĀ

30.04.-05.05.2023



plkst. 5.00
no jums ērtas vietas

IZBRAUKŠANA LAIKS UN VIETA

Dalīnmieku skaits 25-29 30-36 37-44 45-49

Cena vienai personai (EUR) 485,00 440,00 400,00 380,00

PAVASARA FESTIVĀLS KRAKOVĀ
6 DIENU CEĻOJUMS AR AUTOBUSU  |   DATUMI: 30.04.-05.05.2023.

5 naktis viesnīcās 
Polijā

2-4 vietu numuri 
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)
ieejas biļetes apskates objektos

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 

Tūrisma klases 
autobuss

Brokastis
naktsmītnēs 5x

Vakariņas 
festivāla laikā 3x

Dalības maksa 
festivālā

Diplomi, suvenīri

Ceļojuma apdrošināšana

AAS “Baltijas 
apdrošināšanas nams” 

STANDARTA POLISE

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. 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 Polijā 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
▪ 60 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).


