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VĀCIJA pavasara  

noskaņās 
 

 

Vācija atrodas Eiropas sirdī. Pēc teritorijas tā ir ceturtā lielākā Eiropas valsts, 
kura lepojas ar dabu, vēsturi, kultūru, sporta un politiskajiem 
sasniegumiem. Vācija ir mūsdienīga un moderna valsts ar daudzām skaistām, 
īpašām un interesantām vietām, kuras dosimies iepazīt.  
 

 

 

PIECU DIENU CEĻOJUMS AR AUTOBUSU 
 

 

1. DIENA 
 

Agra izbraukšana no Rīgas.  
 

Diena autobusā ar tūristu grupu vadītāja sagatavotiem konkursiem, spēlēm un aktivitātēm.  Viena no 
“Travel Biiz” orģinālspēlēm autobusā “Nerullē gurķi!”. Spēles laukums stiepjas autobusa garumā. 
 

 
 

Pusdienu pauze kādā Polijas krodziņā.  
 

Vakarā iekārtošanās viesnīcā netālu no Polijas - Vācijas robežas. 
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2.DIENA 
 

Brokastis.  
 

Došanās uz Berlīni. 
 

Dienu sāksim ar apskates ekskursiju kopā ar vietējo gidu. Tā kā Otrā Pasaules kara laikā Berlīne tika 
pamatīgi nopostīta līdzīgi kā Varšava Polijā, pilsētas vēsturiskais centrs ir teju uzbūvēts no jauna. Tāpat 
pilsēta glabā dažādus stāstus un noslēpumus, kurus atklās vietējais cilvēks, izrādot Berlīnes nozīmīgākās uz 
skaistākās vietas. 
 

 
 

 

Brandenburgas vārti, sadalītas pilsētas simbols. Kā Eifeļa tornis Parīzē, Kolizejs Romā vai Tauers Londonā, 
tādējādi arī Brandenburgas vārti ir Berlīnes simbols un vizītkarte. Tā ir pati atpazīstamākā Berlīnes 
ievērojamākā vieta, ar kuru sākās celtniecība, tā saucamajā, Berlīnes klasicisma stilā. 
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Bez šaubām, parlamenta ēkai jebkurā valstī jāizskatās ļoti reprezentabli un svinīgi – tieši tāds arī ir Berlīnes 
Reihstāgs, kam turklāt ir sava, bez pārspīlējuma, varonīga vēsture. 
 

 
 

 

Apskatīsim Berlīnes skaisto laukumu “Žandarmenmarkt”, un tajā esošo brīnišķīgo arhitektūras kompleksu 
un galveno galvaspilsētas koncertzāli, pastaigāsimies pa slaveno Unter den Linden ielu, skatīsim Karalisko 
operu. Ekskursiju pabeigsim Austrumu Berlīnes vēsturiskajā Aleksandra laukumā, kur atrodas visvecākā 
funkcionējošā Berlīnes baznīca Merienkirhe, Sarkanā rāte, Neptūna strūklaka un televīzijas tornis – 
vispretenciozākais sociālisma laikmeta monuments. 
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Nevar nepieminēt arī Berlīnes mūra memoriālu. 28 gadu traģēdija - laiks, kad Vāciju un tās galvaspilsētu 
šķīra 3,6 metrus garš betona žogs - šodien atgādina šīs draudīgās struktūras fragmentus, kas izkaisīti pa 
pilsētu, dubulto bruģakmeņu līniju un piemiņas centrus, kas veltīti Berlīnes mūris. Viens no šiem 
kompleksiem parādījās Bernauer Straße 2010. gadā un sākotnēji tika saukts par "Atmiņas logu". Vietā, kur 
robežjosla pārgāja no 1961. līdz 1989. gadam, tika uzcelts piemineklis - no sarūsējuša tērauda izgatavots 
piemineklis, uz kura tika ievietotas to iedzīvotāju fotogrāfijas, kuri gāja bojā, mēģinot šķērsot robežu. 
Mūsdienās memoriāla kompleksā, kas stiepjas 1,4 km garumā un aizņem 4 hektārus, ietilpst skatu torņi, 
2000. gadā uz iznīcinātas baznīcas pamatiem uzcelta kapela un dokumentācijas centrs. Neuzkrītoši pelēka 
ēka savās sienās glabā pilsoņu personīgās mantas, arhīva fotogrāfijas, liecības un audio ierakstus. Uz jumta 
ir novērošanas klājs. 
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Pusdienas kādā pilsētas kafejnīcā, nobaudot vietējos ēdienus.  
 

Bez desiņām Vācijā, protams, neiztikt. Wurst - tiek uzskatīts, ka Vācijā ir ap 1500 desiņu šķirņu. Tās tiek 
gatavotas dažādos veidos un papildinātas ar daudzām sastāvdaļām un unikāliem garšvielu maisījumiem. 
Vienas no populārākajām desiņām Bratwurst – cepeškrāsnī vai uz pannas ceptas desiņas no teļa gaļas, 
liellopu gaļas vai cūkgaļas. Arī Wiener (Vīnes) desiņas, kas tiek kūpinātas un vārītas, un visiem pazīstamās 
Blutwurst un Schwarzwurst. 
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Dienas otrajā pusē iespēja apmeklēt slaveno Berlīnes zoodārzu, kas ieņem pirmo vietu pasaulē pēc tajā 
mājojošo dzīvnieku veidu skaita. Zoodārzā 35 ha laukumā dzīvo vairāk nekā 13000 dzīvnieki. Eksotiskos 
paviljonos un atklātos nožogotos laukumos var iepazīties ar retiem dzīvniekiem – lielajām pandām, 
gorillām, kivi putniem. Savukārt akvārijā var baudīt upju un okeāna ainavas, sajūsminoties gan par haizivīm, 
gan krokodiliem. Starp citu, Berlīnes Zoodārzs izbrīna vien ar to, ka dzīvnieki netiek turēti aiz milzīgām 
mūra sienām. Dzīvniekus var apskatīt pavisam tuvu.   
 

Ieejas biļete: 11 € - bērniem līdz 15 gadiem un studentiem; 22 € - pieaugušajiem no 16 gadu vecuma; 
Zoodārza apmeklējumu ir iespēja aizvietot ar kādu citu apskates objektu, kas minēts programmas noslēgumā. 
 

 
 

 
 

Nakts viesnīcā. 
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3.DIENA 
 

 
 

Brokastis. 
 

Ceļojums turpinās un šodien dosimies uz brīnišķīgo pilsētu Potsdamu, kas ir bijusī Prūsijas karaļu 
rezidence. Potsdama pazīstama pirmām kārtām kā piļu un dārzu pilsēta, kas ir arī UNESCO ievērota, 
1991.gadā šai pilsētai piešķīra pasaules mantojuma objekta statusu. 
 

Potsdamā patiešām ir koncentrēts liels skaits UNESCO pasaules mantojuma sarakstā ierakstītu pieminekļu 
– kopā 150 objekti, uzbūvēti laika periodā starp 1730. un 1916. gadiem. San-Susi (Sans Souсi pils un parka 
ansambli, “bezrūpīgo”) uzskata par pilsētas simbolu, un tā ir Potsdamas pati galvenā ievērojamākā vieta. 
Parka teritorijā atrodas baznīcas, paviljoni, daudzas skulptūras, botāniskais dārzs un vēsturiskas dzirnavas. 
 
Pusdienas un brīvais laiks Potsdamā.  
 

 
 

 
 

Vakarpusē atgriežamas Berlīnē. Nakts viesnīcā. 
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4.DIENA 
 

Brokastis.  
 
Šodien piedāvājam apmeklēt kādas interesantas vietas Berlīnē. Piemēram, Tehnikas muzeju, kurš pēc 
tehnikas skaita ir pats lielākais Eiropā. Šeit pārstāvētie eksponāti veltīti zinātniskiem sasniegumiem no 
seniem laikiem līdz mūsdienām: pirmie skaitļotāji, roboti, lidmašīnas, kombaini un automobiļi, dažādi 
aparāti, ierīces un mehānismi, ko var ne tikai aplūkot, bet arī aiztikt, griezt un veikt ar tiem izmēģinājumus. 
Šeit var redzēt Fuko svārstu un ieskatīties fotokamerā, optikas zālē izmēģināt dažādas optiskās ilūzijas. Par 
vācu tehnisko muzeju sajūsmā būs ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. 
 
Ieejas biļete: 2 € - skolēniem un studentiem; 5 € - pieaugušajiem (grupas biļetes cenas) 
Tehnikas muzeja apmeklējumu ir iespēja aizvietot ar kādu citu apskates objektu, kas minēts programmas noslēgumā. 
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Pusdienu pauze. 
 

Pēc vēlēšanās iespēja apmeklēt Pergamona muzeju. Stāsts par Berlīnes apmeklējumu nebūs izsmeļošs, ja 
tajā nebūs iekļauts grandiozā Pergamonas muzeja kompleksa apraksts, viens no varenākajiem izslavētās 
muzeju salas mohikāņiem. Šī ievērojamā vieta ir ļoti populāra, jo tā atrodas pašā Berlīnes centrā uz Šprē 
upes. Grezns senās monumentālās arhitektūras šedevru krājums, kuru skaitā ir slavenais Pergamas altāris, 
kolosālie Ištaras vārti un Babilonas procesijas ceļš un Frīzs no Mšattas. 
 
Ieejas biļete: 6 € - skolēniem un studentiem; 12 € - pieaugušajiem 
Pergmona muzeja apmeklējumu ir iespēja aizvietot ar kādu citu apskates objektu, kas minēts programmas noslēgumā. 

 

 
 

 
 
Vakarpusē mūsu ceļš vedīs jau uz Poliju. 
Nakts Polijas viesnīcā. 
 

 

5.DIENA 
 

Brokastis. 
Ceļš mājup ar spēlēm, konkursiem un aktivitātēm autobusā, lai pavadītais ceļš būtu īsāks un aizraujošs.  

 

TŪRISTU GRUPU VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais 
laiks būtu interesants un izzinošs. Jauniešiem ceļojuma laikā tiks piedāvāts: fotokonkurss, 
suvenīru konkurss, kā arī citas “Travel Biiz” sagatavotas aktivitātes. 
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JEBKURU APSKATES OBJEKTU IESPĒJAMS AIZVIETOT AR: 
 

Tiso kundzes jeb vaska figūru muzejs, kurā satiksiet viscienītākās personas pasaulē. Protams, mēs 
nerunājam par dzīviem cilvēkiem, bet gan par viņu vaska kopijām, kuras dažreiz ir grūti atšķirt no 
oriģināliem.  
 

Ieejas biļete: 12 € - skolēnu grupām 
 

 

Modernās mākslas muzejs. Ja novērtējat 20. gadsimta mākslas konceptuālās kustības, tad jādodas uz 
Modernās mākslas muzeju. Tajā atrodami popmākslas, ekspresionisma, avangarda un modernisma 
paraugi mākslā. Papildus skulptūrām un gleznām galerijā ir fotogrāfijas un instalācijas. 

Ieejas biļete: 7 € - skolēniem; pieaugušajiem - 14 € 
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Transporta pakalpojumi 

Komfortabls tūrisma klases autobuss 

 
Maršruta plānošana 

un saskaņošana 

 
Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana 

AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” 
STANDARTA POLISE 

  
“Travel Biiz” tūristu 

grupas vadītājs 

 
Ekskursija Berlīnē ar 

vietējo gidu 

 
Izbraukuma 
ekskursija 
Potsdamu 

 
Četras naktis 3*** viesnīcās  
Polijā un Vācijā ar brokastīm 

 

2-4 vietu numuri ar visām ērtībām 
 

P
A
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IL
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U
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D
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U

M
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 Personīgie izdevumi 

 Suvenīri 

 Ieejas biļetes apskates objektos 

 Pārējās ēdienreizes 

5 dienu ceļojums ar autobusu 
DATUMI: pēc vienošanās 

Izbraukšanas laiks un vieta: 
pēc vienošanās 

C
EN

A
 

Dalībnieku skaits: 46-41 40-36 35-30 29-25 

Cena vienai personai: 335,00 € 365,00 € 395,00 € 455,00  € 

Šī ceļojuma programma 

VĒL NAV REZERVĒTA 

jūsu kolektīvam! 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

 

Ceļojuma pamatvaloda - latviešu 

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. 63.02.500116 
 

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 
    Vācija pavasara noskaņās 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/par-mums/
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SVARĪGA INFORMĀCIJA 

APMAKSAS KĀRTĪBA: 
▪ 60,00 EUR/pers. – rezervējot vietu ceļojumam (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: 
▪ 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 Vācijā 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 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 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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