
 Valsts: Polija

ĢIMENES KOPĀ BŪŠANA BRĪVDIENĀS!
BELASTOKA. ATPŪTA AKVAPARKĀ “TROPIKANA”. 4* VIESNĪCA. BROKASTIS UN
VAKARIŅAS.
Klāt jau rudens. Ai, kā vēlētos ar ģimeni doties ceļojumā, palutināt mīļos, gan sevi. Bezrūpīgi baudīt atpūtu. Tad
šis ceļojums ir tieši tāds. Tikai pāris stundu braucienā Jūs būsiet jau citā valstī, zaļā pilsētā - Belastokā, 4*
viesnīcā, Jums būs iespēja nodoties ūdens priekiem akvaparkā, garšīgi pavakariņot, doties pastaigā pa pilsētu,
apmeklēt nakts klubu viesnīcas teritorijā, iegādāties dāvanas un suvenīrus. Bet nākošās dienas vakarā
atgriezīsieties mājās atpūtušies un laimīgi! 
2 dienas
19.11. – 20.11.2016.
Ceļojuma cena: € 125 . Akcijas cena: no € 92.

1 diena. 19.11. «Belastoka un atpūta akvaparkā “Tropikana” ..»
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā pa Lietuvas teritoriju, Polija. Ierašanās Belastokā. Pilsētas apskates
ekskursija ar vietējo gidu (par papildus samaksu 6 €).Belastoka tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām pilsētām:
viena trešā daļa ir atvēlēta skvēriem, bez tam vairāk kā 1500 hektārus no pilsētas teritorijas aizņem mežs. Tās
apkārtnē atrodas 4 brīnišķīgi nacionālie parki. Pilsētas arhitektūras bagātība un dažādība piesaista ik vienu: vairāk
kā 250 celtnes, tai skaitā vairāk kā 10 baznīcas, 6 pilis un vairāk kā 80 ēkas iekļautas vēsturisko pieminekļu
sarakstā. Izvietošanās viesnīcā 4* Gołębiewski Białystok. Viesnīca atrodas pašā pilsētas centrā, netālu no
Braņicki pils, kura celta baroka stilā XVIII gs., kā arī pie gleznainā Pilsētas parka. Iekārtošanās omulīgajos
numuros, savukārt relaksācijai un atpūtai piedāvājam apmeklēt akvaparku “Tropikana”. 
- baseins ar mākslīgiem viļņiem (garums 15 м, platums 12 м, dziļums līdz 1.6 м)
- baseins ar peldēšanas celiņiem(garums 25 м, platums 12 м, dziļums no 1.6 м līdz 2.3 м)
- džakuzi, kas uzlabos jūsu pašsajūtu, asinsriti, noņems sāpes muskuļos un locītavās, kā arī nodrošinās pilnīgu
garīgo un fizisko relaksāciju,
- divi ūdens slidkalniņi
- bērnu baseins (dziļums līdz 40 см)
- trīs saunas: divas sausās un viena pirts
- sāls kambaris
- ledus ala 
Brīvais laiks. Vakariņas viesnīcā. Tiem kam patīk nakts dzīve ir iespēja turpināt jatrību nakts klubā viesnīcas
teritorijā. Nakts viesnīcā.

2 diena. 20.11. « Suvenīri, dāvanas mājās palikušajiem...»
Brokastis no 08.00 līdz 12.00. Turpinam baudīt kompleksa “Tropikana” piedāvājumu. Bet tie kuri vēlas
iegādāties suvenīrus un dāvanas, iesakam doties uz Trijstūru tirgu. Lai ceļojums uz Belastoku paliktu atmiņā uz
ilgu laiku un priekštats par pilsētu būtu pilnīgs, noteikti jāizdara divas lietas: jāapmeklē Trijstūru tirgus un
jānobauda viens no poļu nacionālajiem ēdieniem – senkač, kuru Belastokā gatavo pēc savas īpašas receptes.
Apmēram ap 15.00. izbraukšana no Belastokas. Polija. Lietuva. Vēlu vakarā ierašanās Rīgā.

Samaksas kārtība: 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma cenas.
• Atlikusī summa jāsamaksā 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 4* Gołębiewski Białystok , brokastis, vakariņas 
• ieeja akvaparkā, nakts klubā
• grupas vadītāja pakalpojumi

Piemaksas un papildus izdevumi :
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 18 €,
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,



• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana 1,80 € (no 65 līdz 74 gadu vecumam 3,60 €)

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Belastokas apskates ekskursija ar vietējo gidu – 6 €

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 tūristi. 
• Tūroperātors ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojuma laikā.
• 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, nelabvēlīga ceļu satiksmes situācija)

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
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