
Intriģējošā Viļņa, SPA atpūta!
Izbraukšanas datumi:15.04.2017 Ceļojuma cena: 79 EUR

Dzīvošana 5* viesnīcā

Vēlamies Jums parādīt negaidīto Viļnu, varbūt esat dzirdējuši, bet nav
izdevies redzēt vai otrādāk... vēlamies parādīt Viļņu, kur parasti 
tūristiem nesanāk laika vai nav iespējas nokļūt. Vakarā piedāvājam 
vienkārši, nesteidzīgi atpūsties- paklausīties mūziku, patērzēt... 
Rīta pastaiga svaigā gaisā, brokastis un iepirkšanās... 
ne tikai Akropole, bet varbūt tomēr?!...

1.diena 7.00- izbraukšana no Rīgas. Ekskursiju programma. Apskates ekskursija vietējā gida pavadībā
~17.00 iekārtošanās 5* viesnīcā. Atpūta SPA, vakariņas
(pēc izvēles par papildus samaksu), vakara “pasēdēšana”, 
dejas, mūzika.

2.diena Brokastis*. SPA atpūta, vēlā izrakstīšanās no viesnīcas 
(12:00). Ekskursiju programma. Iespēja doties iepirkties.
Vakarā atgriešanās Rīgā.

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

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris)
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 5* viesnīcā pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC, duša/vanna numurā),
ierašanās laiks nakts mītnēs pl. 21-24 un ir atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma),
• grupas vadītāja pakalpojumi
Iespējāmie papildus izdevumi:
Medicīniskā apdrošināšana, ieejas biļetes, SPA procedūras, 
kafejnīcas, restorāni u.c. personīgie tēriņi.

Uzmanību!
� Visiem ceļošanai nepieciešama derīga pase vai ID karte. Arī bērniem jebkurā 
vecumā ceļošanai nepieciešama pase vai ID karte. Bērniem līdz 16 gadu vecumam nepieciešama pavadošā
persona.
� Cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām ārpus Latvijas, kā arī valūtas kursa. Papildizdevumu cenas
ir orientējošas.
� Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu
apmeklējumukārtību! Programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
� Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem
viesnīcās un restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmumu, bet kurus sniedz citi
neatkarīgi uzņēmumi.
� Uzņēmums nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu
pasākumu atcelšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.
� Atgriešanās no ceļojuma - laiks var mainīties sakarā ar neparedzētām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs
par šāda veida izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku.
� Ja apdrošināšana nav iekļauta tūres cenā, tas ir jāpērk atsevišķi.

Vienu dienu pirms brauciena nepieciešams precizēt izbraukšanas laiku un vietu, autobusa numuru un gida telefona



numuru!!!


