
Valsts: Šveice

ŠVEICES UN AUSTRIJAS DABAS BRĪNUMI 
BĀDENE – ŠAFHAUZENE - ŠTEINA PIE REINAS - REINAS ŪDENSKRITUMS – RAPERSVĪLE
– LUCERNA – GERLOSA KALNU PĀREJA – KRIMLES ŪDENSKRITUMS – LIHTENŠTEINAS
AIZA 
25.10. – 29.10.2016. 
5 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 280

1. diena.  25.10. „Un ceļojums sākas...”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. Nakts 2* viesnīcā Čehijas teritorijā, Brno apkaimē.
Plānotais ierašanās laiks ~ pl.22.

2. diena. 26.10. „Kūrortpilsēta Bādene...” 
Brokastis*. Ap pusdienlaiku ierašanās Bādenē. Bādene pie Vīnes ir radusies kā kūrortpilsēta un, vienlaikus, ir
nesusi arī ķeizariskās pilsētas titulu. Bādene atgūstot luksus kūrorta slavu joprojām spēj piesaistīt gan turīgus
atpūtniekus un prominences, gan tūristus no visas Eiropas. Nakts 3* viesnīcā Austrijas teritorijā, Dornbirnas
apkaimē. Plānotais ierašanās laiks ~ pl.22.

3. diena.  27.10. „Ezeru un kalnu zeme...” 
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā „Ezeru un kalnu zeme” (par papildus samaksu 45 €).
Šafhauzene - pilsēta atrodas Reinas ziemeļu krastā, tā ir tāda paša nosaukuma kantona centrs. Dosimies jaukajā
pastaigā pa pilsētas bruģētajām ieliņām, kuru malās rindojas gotikas, renesanses, baroka un rokoko stila nami.
Šteina pie Reinas. Šteina ir viena no Šveices skaistākajām pilsētiņām ar daudzām viduslaiku pildrežģu ēkām un
16.gs. namiem, kuri rotāti ar burvīgām freskām. Reinas ūdenskritums, varenākais Eiropā, izbaudīsim milzīgās
ūdens masas varenību un neapturamību. Turpinām braucienu līdz Sanktgallenas kantona pilsētiņai Rapersvīlei, tā
atrodas uz zemesraga, kas iestiepjas Cīrihes ezerā. Rapersvīli dēvē par Rožu pilsētu. 
Brauciens uz tūristu visvairāk apmeklētāko pilsētu Šveicē, Lucernu – lieliska pilsēta, kura atrodas Frīvaldštates
ezera krastā. Iepazīšanās pastaiga pa pilsētu. Atgriešanās viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Austrijas teritorijā,
Dornbirnas apkaimē. Plānotais ierašanās laiks ~ pl.22.

4. diena. 28.10. „Dabas veidotie šedevri...” 
Brokastis*. Ekskursiju diena „Dabas veidotie šedevri” (par papildus samaksu 40 €). Brauciens pa Gerlosa
kalnu pāreju 1500 m augstumā. Krimles ūdenskrituma apmeklējums. Augstā Tauerna nacionālā parka
teritorijā atrodas augstākais ūdenskritums Alpos /~380 m/ un viens no augstākajiem Eiropā. Patīkama pastaiga
vērojot ūdenskrituma trīskāples. Dodamies uz Lihtenšteinas aizu, to dēvē par dabas brīnumu un tā ir viena no
skaistākajām, dziļākajām un garākajām aizām Alpu kalnos. Tā ir pasakaina aiza ar neatkārtojamiem dabas
skatiem, ūdenskritumu kaskādēm. Savu nosaukumu tā ir ieguvusi pateicoties Lihtenšteinas firstiem, kuri ziedoja
līdzekļus aizas iekārtošanai. Nakts 3* viesnīcā Čehijas teritorijā, Brno apkaimē. Plānotais ierašanās laiks ~ pl.22.

5. diena. 29.10. „Bet mājās ir vislabāk...” 
Brokastis*. Laiks ceļā. Vēlu vakarā, naktī ierašanās Rīgā.

Samaksas kārtība 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa: 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris, karstais ūdens pieturas vietās, kafija, tēja) 
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās
nakts mītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma)
• grupas vadītāja pakalpojumi,



Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā € 90
• piemaksa par papildvietu autobusā € 70
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 4.50 € (65-74 gadu vecums 9 €).

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:

Izbraukuma ekskursija  „Ezeru un kalnu zeme” 45€, "Dabas veidotie šedevri" 40.

*Bērniem līdz 16 gadu vecumam 30% atlaide izbraukuma ekskursijām.

Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena 85 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju
paketi pirms ceļojuma cena 76,50 €, bērniem līdz 16g. 60€.

*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.

 

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:

Izbraukuma ekskursija  „Ezeru un kalnu zeme” 40 €; Ekskursija „Dabas veidotie šedevri” 35 € (cenā iekļautas
ieejas biļetes: Krimles ūdenskritums un Lihtenšteinas aiza); Reinas ūdenskritums ~ 14 CHF.           2015. gada
izmaksas                       1 CHF ~ 0.81 EUR

 Atcerieties, ka...

Pirms ceļojuma uz Jūsu noradīto e-pastu tiks nosūtīts ceļojuma dokuments (vaučers) ar visu
nepieciešamo informāciju par ceļojumu (autobusa numurs, grupas vadītāja tālruņa numurs un
praktiskie ieteikumi).
Minimālais skaits grupā 33 tūristi, ja ceļotāju skaits ir mazāks, lai ceļojums notiktu, tiek piedāvāts brauciens
ar mazāku vietu skaitu autobusu (iespējams bez WC).
Minimālais skaits izbraukuma ekskursijās 30.
Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un
var mainīties.
Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem, (piemēram nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju)

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 30.jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās. Ja nepieciešamas vīzas, pasē jābūt brīvai vietai, kur tās ielīmēt.
Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.
Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.

Klienta iemaksātās naudas apdrošināšanas līgums NR 579104430, AAS "BALTA".

 

Operators: SIA Ozolciems Tūre                                                              Klienta paraksts



____________________________                                                      _____________________________


