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                   !" VAR B#TU J#SU IZLAIDUMA EKSKURSIJA.   

          Piedzīvojumā uz     
         Augstajiem Tatriem 
 

Kad mācību gadam jau redzams gals, var doties piedzīvojumā.  
Ceļojums jauniešiem ar plašu izklaides un izzinošu atpūtas programmu. 
Vasaras sākums noteikti ilgi paliks atmiņā! 
 
 

6 DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu 
 

1. DIENA 
 

Plkst.5.00 – izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Brauciens cauri Lietuvai un Polijai. Pusdienu pauze Polijā. 
 

Nakšņošana naktsmītnē Polijas – Slovākijas pierobežā. 
 

 

2.DIENA 
 

Brokastis. 
 

Dienas pirmajā daļā dosimies uz Spiškas pilsdrupām. Tās ir vienas no lielākajām pilsdrupām 

Eiropā un atrodas leģendām apvītā kalnā, augstu virs apkārtējās teritorijas un vairākus gadsimtus 

piederējušas Polijas valdniekiem. Vairāku līmeņu viduslaiku nocietinājums, kurā sagaida 

interesantas ekspozīcijas, amatnieku darbnīcas, tirgotavas... Arī pasākumi, izrādes (bruņinieku 

turnīri) un drošie susliki. 
 

Ieejas biļete Spiškas pilsdrupās: 4 € - bērniem līdz 18 gadu vecumam; 8 € - pieaugušajiem. 
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Dienas otrajā daļā brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi, nacionālos tērpos ģērbtu laivinieku 

pavadībā. Upe ir robeža starp Poliju un Slovākiju. Brauciens ilgums ir apmēram 2 stundas pa 10 km 

garu trasi. Brauciena laikā varēsiet jūsmot par apkārtējās dabas skaistumu, vērojot klinšainos 

skatus. Upe nav dziļa, bet ir daudz krāču un vietām tā ir strauja, taču plostnieki savu darbu zina, 

līdz ar to brauciens ir drošs un patīkams. 
 

Plostu brauciens: 8 € - bērniem līdz 18 gadu vecumam; 14 € - pieaugušajiem. 
 

 

 
 

 
 

Vakariņas. Došanās uz naktsmītni. 
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3.DIENA 
 

Brokastis. 
 

Šo dienu veltīsim Augstajiem Tatriem. Pastaiga pa kalnu takām Tatranska Lomnica un Stary 

Smokovec rajonā gar kalnu strautiem, ūdenskritumiem. Ja laika apstākļi ļaus, ar pacēlāju dosimies 

Lomnicas smailē (2632 metru augstumā), kur arī var ieturēt pusdienas kalnu krodziņā – hatā ar 

brīnišķīgu skatu uz kalniem. Augstie Tatri ir “mazākie no lielajiem”, salīdzinot ar pasaules augstāko 

kalnu rajoniem. Šeit dažu stundu laikā varat izsoļot caur vairākām dabas zonām – no mežiem caur 

krūmājiem līdz augstkalnu pļavām un kailām klintīm. Kalnu takas Augsto Tatru nacionālajā parkā 

ir labiekārtotas, piemērotas jebkura vecuma tūristiem. 
 

Pacēlājs Augstajos Tatros: 14 € - bērniem; 19 € - pieaugušajiem. 
 

 
 

Vakarpusē lielveikala apmeklējums un brīvais laiks. 
 

Vakarā atgriešanās viesnīcā. 
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4.DIENA 
 

 
 

Brokastis. 
 

Dienas iesākumā došanās uz Demanovas alām. Slovākijas alas ir īsti dārgumi, kas tūristiem 

piedāvā neparastu pieredzi un iespēju atklāt noslēpumaino un apburošo pazemes valstības 

skaistumu. Demanovas stalaktītu alas ir visskaistākās un interesantākās Slovākijā. Divu kilometru 

pastaiga pazemē pa alu labirintiem un zālēm piecos dažādos līmeņos. Demanovas Brīvības ala, 
kuru mēs apmeklēsim ir viena no skaistākajām Eiropas alām un pati apmeklētākā ala Slovākijā. Alai 

ir sarežģīta koridoru, pazemes zāļu un grotu sistēma. Bez stalaktītiem, stalagmītiem un 

brīnumainiem akmens ūdenskritumiem šeit atrodas arī raksturīgi nelieli ezeriņi ar bagātīgiem 

stalaktītu rotājumiem dažādos veidos.  
 

Ieejas biļetes Demanovas alās: 7,5 € - bērniem no 6 līdz 15 gadu vecumam; 15 € - pieaugušajiem. 
 

 
 

 
 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Piedzīvojumā uz Augstajiem Tatriem 
 

 5 no 14 

 

 

Dienas turpinājumā dosimies uz Oravas pili, kas atrodas uz 112 metrus augstas klints pie Oravas 

upes. Tā tiek uzskatīta par pašu skaistāko Slovākijas pili. Pils it kā karājas tieši virs upes, un tieši šī 

novietojuma dēļ tai ir vēl viens nosaukums - “ērgļa ligzda”. Gadsimtu gaitā, pils ir augusi, un šodien 

tajā atrodamas 154 dažādas istabas un zāles, 754 pakāpienus un pasakainu skatu! Pils celšana ir 

bijis garš process, un katrs gadsimts pils arhitektūrā ir atstājis savas pēdas: šodien gan pils ārpusē, 

gan interjeros var manīt dažādus arhitektūras stilus: gotika, renesance, barroko un par elementi 

no modernisma. Brīnišķīgais skats, kas ieskauj Oravas pili no visam pusēm, spēj apburt ik vienu.  
 

Laiks pusdienām pilsētiņā pils pakājē.  
 

Ieejas biļetes Oravas pilī: 3,50 € - bērniem; 7 € - pieaugušajiem. 
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Pārbrauciens uz Krakovu, Polijā. Krakovas vecpilsētas apskates ekskursija vietējā gida pavadībā 

(angļu  vai krievu valodā). Vāvelas katedrāle var lepoties ar daudzām statujām, kapelām un 

pieminekļiem. Vāvelas pūķis, kurš apvīts ar leģendām un ir pilsētas simbols. Sv. Pētera un Sv. Pāvila 

baznīca ir 16.gs. sākuma iespaidīgākais baroka meistardarbs. Polijas slavenāko tirgus laukumu vidū 

neapšaubāmi izcilākais ir Krakovas plašais Rynek Główny, kurš atrodas vecpilsētas sirdī. Sv. Marijas 

bazilika ar diviem torņiem, ik stundas sākumā no šejienes atskan taures skaņas. Vadmalu tirgus 

ēka celta renesanses stilā, kur iekšpusē pārdod tautas meistaru darinājumus un rotaslietas.  
 

Brīvais laiks vakariņām. 
 

 
 

 
 

Nakts viesnīcā. 
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5.DIENA 
 

Brokastis. 
 

Dienas pirmajā daļā dosimies uz Veļičkas sāls raktuvēm. Velička ir senākais sāls raktuvju 

apstrādes centrs, kas iekļauts UNESCO mantojumā. Viduslaiku kalnrūpniecības objekta 

apmeklējums, vietējā gida  (angļu vau krievu valodā) pavadībā. Gadsimtu gaitā kalnrači zem zemes 

ir izveidojuši daudzas greznas zāles. Raktuves ir izvietotas deviņos līmeņos, viens no spilgtākajiem 

apakšzemes pārsteigumiem ir Sv. Antonija kapela un fantastiskais meistardarbs Sv.Kinga kapela.  
 

Ieejas biļetes Veļičkas sāls raktuvēs: 74 PLN ≈ 15 € - bērniem; 94 PLN ≈ 20 € - pieaugušajiem. 
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Dienas otrajā daļā pēc Jūsu izvēles piedāvājam apmeklēt ūdens atrakciju parku “Park 
Wodny” vai doties izbraukuma ekskursijā uz Aušvicas koncentrācijas nometnes muzeju. 
 
1. variants 

No sirds izpriecāsimies Krakovas ūdens atrakciju parkā “Park Wodny”. Tur darbojas trīs baseini, 

mežonīgā kalnu upe, pirātu sala, dažāda izmēra bērnu slidkalniņi, kā arī mūsdienīgs saunu 

komplekss. Ūdens atrakciju parkā varēsiet traukties pa astoņām dažādām caurulēm, kur garākais 

nobrauciens pārsniedz 200 metrus. Ūdens temperatūra šeit nav zemāka par 29 – 32 OC. 
 
Ieejas biļetes ūdens atrakciju parkā: 41 PLN ≈ 8 € - bērniem un pieaugušajiem. 
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2. variants 
 

Apmeklēsim Aušvicas koncentrācijas nometnes muzeju - īpašu vietu, kas glabā sāpīgas vēstures 
liecības. Aušvice-Birkenava ir vācu nacistu koncentrācijas nometņu grupa, ieskaitot iznīcināšanas 

nometni Ošvičimā un tuvējās pilsētās, kas pastāvēja no 1940. līdz 1945. gadam un ir holokausta 

simbols. Šī ir vienīgā koncentrācijas nometne, kas iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 

Autentiskais memoriāls sastāv no divām bijušās nometnes daļām: Aušvicas un Birkenau. 
 

Nometne sākotnēji bija paredzēta politieslodzīto un opozīcijas, galvenokārt poļu, iznīcināšanai. 

Vēlāk uz galveno masu iznīcināšanas vietu pakāpeniski tika nogādāti 1,1 miljons ebreju no visas 

Eiropas, kā arī 140-150 tūkst. poļu, apmēram 23 tūkst. romu, ap 12 tūkst. padomju karagūstekņu 

un citu tautību upuru. 
 

Ieejas biļete un ekskursija ar vietējo gidu: ≈ 10 € - bērniem un pieaugušajiem. 
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Aušvicas memoriāla plašajā teritorijā apskatāmi oriģināli nometņu bloki, kazarmas un sargu torņi, 

ieslodzīto personīgās mantas, dažādi priekšmeti, kas saistīti ar ieslodzīto dzīvi nometnē, kas sniedz 

liecību ne tikai par primitīvajiem dzīves un higiēnas apstākļiem un badu, bet arī ar mēģinājumiem 

saglabāt cilvēcību aiz Aušvicas dzeloņstieplēm. Muzeja kolekcijās ir arī priekšmeti, kas saistīti ar SS 

garnizonu, nozieguma izdarītājiem. 
 

Muzeja kolekcijās ietilpst: 

• apmēram 40 000 m3 apavu; 

• apmēram 3800 koferi, no kuriem 2100 ir ar to īpašnieku vārdiem; 

• vairāk nekā 12 tūkstoši virtuves piederumu; 

• 470 protēzes un ortozes; 

• 397 svītraini nometnes apģērbi; 

• 246 talismani; 

• aptuveni 4100 mākslas darbu (no tiem aptuveni 2 tūkstošus darinājuši nometnē ieslodzītie). 
 

 
 

Nakts viesnīcā. 

6.DIENA 
 

Brokastis. 
 

Brauciens cauri Polijai un Lietuvai. Pusdienas Polijā.  
 

Vēlu vakarā/naktī atgriešanās Latvijā. 

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

transporta 
pakalpojumi 

 
“Travel Biiz” tūristu 

grupas vadītājs 

 
Maršruta 

plānošana un 
saskaņošana 

 
Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” 

STANDARTA POLISE 

 
Izbraukuma 
ekskursijas 

ceļojuma laikā 

 
Krakovas apskates 

ekskursija ar vietējo 
gidu (svešvalodā) 

 
Brokastis viesnīcās 

 
Piecas naktis 2/3*** viesnīcās  

Polijā un Slovākijā 
 

2-4 vietu numuri ar visām ērtībām 
 

PA
P I

LD
U

 IZ
D

EV
U

M
I 

w Personīgie izdevumi 
w Suvenīri 
w Pārējās ēdienreizes 
w Ieejas biļetes apskates objektos 
   Pēc Jūsu izvēles ieejas biļetes iespējams  
   Iekļaut kopējā ceļojuma cenā. 

6 dienu ceļojums 

DATUMI: PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšanas laiks un vieta 

plkst.5.00 
no jums ērtas vietas 

CE
N

A Dalībnieku skaits: 45+ 44-36 36-30 29-25 24-21 

Cena vienai personai: 295,00 € 325,00 € 355,00 € 375,00  € 435,00  € 

Šī ceļojuma programma 
VĒL NAV REZERVĒTA 

jūsu kolektīvam. 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

 

Latviski runājošs pavadošais 
tūristu grupu vadītājs 

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 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 
Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

 

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 aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 

      Ceļojuma programma 

    Piedzīvojumā uz Augstajiem Tatriem 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 

tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 
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SVARĪGA INFORMĀCIJA 

APMAKSAS KĀRTĪBA: 
§ 70,00 EUR – rezervējot vietu ceļojumam (rezervācijas summa). 

§ atlikusī summa – vienu mēnesi pirms ceļojuma. 

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 šim ceļojumam nav nepieciešama. 

§ Pasei vai eID kartei (personas apliecībai) jābūt derīgai vismaz līdz ceļojuma beigām. 

§ Nepilngadīgam tūristam (arī ceļojot bez vecākiem) papildus dokumenti nav nepieciešami, jo ceļojums 

notiek Šengenas zonas robežās 

UZMANĪBU! 
§ 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 grupa. 

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 šajā ceļojumā komunikāciju ar grupu nodrošina 

latviešu valodā). 

 

VIETU REZERVĒŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

§ 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”. 
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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). 
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