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TIKSIMIES DEJĀS JAU 
58. EIROPIĀDĒ

Kā saka šī festivāla organizatori, Eiropiāde ir kā
piecu dienu ballīte vairākiem tūkstošiem dejotāju

un dziedātāju no visas Eiropas, turklāt tikšanās
vietas mainās ik gadu, lai tā piedejotu un

piedziedātu ik stūri Eiropas. Šogad 58. Eiropiāde
notiks Vācijas pilsētā Gothā. 

ASTOŅU DIENU
CEĻOJUMS

AR AUTOBUSU

11.-18.07.2023
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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.

Nakts tranzītviesnīcā Polijā.

IZBRAUKŠANA
DIENA CEĻĀ

TIKSIMIES DEJĀS JAU
58.EIROPIĀDĒ

11.-18.07.2023
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Brokastis. 

Pa ceļa autobusā grupas vadītāja un Travel Biiz sarūpētas
aktivitātes, spēles, konkursi un atrakcijas. Spēlēsim autobusa spēli
“Nerullē gurķi”, uzzināsim kaut ko vairāk par Vāciju un būsim gatavi
satikties ar dejotājiem no dažādām Eiropas valstīm.

Pēcpusdienā ierašanās Gothā un iekārtošanās paredzētajās
naktsmītnēs, ko nodrošina Eiropiādes organizatori. Dalībnieki
parasti tiekot izmitināti skolās, par ko sīkāka informācija tiks sūtīta
kolektīva vadītājiem.

 

IERAŠANĀS GOTHĀ
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Brokastis. 

Eiropiādes koncerti un aktivitātes. 

Gothas pilsētas iepazīšana – neliela Vācijas pilsētiņa, kura
pārsteidz ar savu harmonisko ikdienas ritmu un īpašo noskaņu.

KONCERTI UN AKTIVITĀTES

TIKSIMIES DEJĀS JAU
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EIROPIĀDE UN DABAS PARKS

TIKSIMIES DEJĀS JAU
58.EIROPIĀDĒ

11.-18.07.2023

Brokastis.  

Eiropiādes koncerti un aktivitātes. 

Brīvajā laikā iespēja visiem kopā doties uz  UNESCO Pasaules dabas mantojuma
sarakstā iekļauto Hainičas nacionālo dabas parku. Iespēja pastaigāties koku
galotnēs līdz 24 metru augstumam vai uzkāpt skatu tornī 44 metru augstumā.

Ieejas biļete: bērniem 6 EUR; pieaugušajiem 12 EUR (2 stundu apmeklējums)
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Brokastis.  

Eiropiādes koncerti un aktivitātes. 
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DZĪVĀS MĀKSLAS CENTRS

TIKSIMIES DEJĀS JAU
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Brokastis.  

Došanās pamazām uz māju pusi, taču vispirms vēl piestāsim Vācijas pilsētā
Leipcigā, lai pabaudītu nedaudz vietējo pilsētas šarmu un apmeklētu kādu īpašu
dzīvās mākslas centru.  Kādreizējā pilsētas siltumapgādes rūpnīcā betona sienas
ar milzīgu projektoru palīdzību atdzīvina mākslu. 

Ieejas biļete: 5 EUR/pers. (skolēnu grupām)
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BATUTU MĀJA

TIKSIMIES DEJĀS JAU
58.EIROPIĀDĒ

11.-18.07.2023

Ja kājas dejojot nebūs nogurušas, piedāvāsim doties uz batutu māju. Jautri
pavadītas pāris stundas pirms došanās uz mājām. 

Ieejas biļete: 18,40 EUR/pers. (90 minūtes)

Dienas noslēgumā pārbrauciens līdz viesnīcai Polijā.
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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

TIKSIMIES DEJĀS JAU
58.EIROPIĀDĒ

11.-18.07.2023



plkst. 5.00
no jums ērtas vietas

IZBRAUKŠANA LAIKS UN VIETA

TIKSIMIES DEJĀS JAU 58.EIROPIĀDĒ
8 DIENU CEĻOJUMS AR AUTOBUSU  |   DATUMI: 11.-18.07.2023.

Grupas vadītāja 
un šoferu 

izmitināšana 
Vācijā

Travel Biiz 
grupas vadītājs

Komunikācija ar 
grupu latviešu valodā

Maršruta 
plānošana un
saskaņošana

Programmā minētās 
izbraukuma 
ekskursijas

dalības maksa festivālā
personīgie izdevumi
ieejas biļetes apskates objektos

PAPILDU IZDEVUMI 

Šī ceļojuma 
programma ir rezervēta

jūsu kolektīvam.
Izmaiņu gadījumā,

nekavējoties 
sazinieties 
ar mums!

 
LIENE

+371 29125261
liene@travelbiiz.com

www.travelbiiz.com
www.celoarsajutam.lv

Transporta 
pakalpojumi 

Tūrisma klases 
autobuss

Brokastis
viesnīcā Polijā

2x

2 naktis trīs zvaigžņu
viesnīcā Polijā

2-4 vietu numuri 
ar visām ērtībām

Ceļojuma apdrošināšana

AAS “Baltijas 
apdrošināšanas nams” 

STANDARTA POLISE
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Grupas vadītāja 
un šoferu 

izmitināšana 
Vācijā

Travel Biiz 
grupas vadītājs

Komunikācija ar 
grupu latviešu valodā

Maršruta 
plānošana un
saskaņošana

Programmā minētās 
izbraukuma 
ekskursijas

dalības maksa festivālā
personīgie izdevumi
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
viesnīcā Polijā

2x

2 naktis trīs zvaigžņu
viesnīcā Polijā

2-4 vietu numuri 
ar visām ērtībām

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”

Dalīnmieku skaits 25-29 30-35 36-39 40-45

Cena vienai personai (EUR) 375,00 325,00 280,00 255,00



.
 
 

 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 Vācijā 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
 50 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).


