
PAVASARIS SĀKAS HOLANDĒ
AmsterdamA - ar kuģīti pa Amsterdamas kanāliem -“Vakara Amsterdama” - KEUKENHOF- Zanse
Shans- Volendam - Hāga- Delfta

Izbraukšanas datumi: 13.04. – 17.04.2017.2017. 
5 dienas Visas naktis viesnīcās!

Ceļojuma cena: 279EUR +ekskursijas

1.diena Izbraukšana no Rīgas. Lietuva. Polija. Nakšņošana tranzītviesnīcā Polijā. 
2.diena 
Brokastis*. Turpinām ceļu. Dienas otrajā pusē ierašanās Amsterdamā- Nīderlandes finanšu un kultūras
galvaspilsētā. Tajā atrodas daudzu lielu, pasaulē slavenu kompāniju galvenie biroji, piem., Philips un ING Group
N.V. Šajā pilsētā atrodas arī pasaulē senākā fondu birža. Daudz apskates objektu: Reiksmuzeum, Vincenta van
Goga muzejs, Pilsētas muzejs, Madam Tisso vaska figūru muzejs un sarkano lukturu kvartāls, kas ik gadu pilsētai
pievilina ~4,2 miljonus tūristu. Ekskursiju pa Amsterdamu sāksim Dimantu apstrādes fabrikā. Neliela ekskursija
un iespēja iegādāties suvenīrus, rokas pulksteņus, dārglietas. Ekskursijas turpinājums ar kuģīti pa Amsterdamas
kanāliem. Pēc pilsētas apskates no kanāla puses, ekskursija. Šīs ekskursijas laikā Jūs iepazīsiet nesteidzīgo pilsētu.
Ekskursiju diena Amsterdamā 20EUR. Nakts viesnīcā Nīderlandē.
3.diena 
Brokastis*. Izbraukumu ekskursija KEUKENHOF- Zanse Shans- Volendam (55EUR) Pasaulē pazīstamais
Nīderlandes karaliskais ziedu parks. Keukenhofa ir vispievilcīgākais ziedu parks Holandē. Bez neskaitāmā
daudzuma ziedošo sīpolpuķu, tiek piedāvātas arī krāšņas ziedu izstādes, kas veltītas orhidejām, neļķēm, gerberām,
krizantēmām, lillijām u.c. puķēm. Šeit atrodas arī Nīderlandē lielākais skulptūru parks. Ekskursija uz holandiešu
lauku saimniecību, kur jau 150 gadu garumā pēc tradicionālajām receptēm gatavo Holandes sieru un holandiešu
tautastērpa sastāvdaļu- koka tupeles. Jūs varēsiet nodegustēt dažādu sieru veidus un iegādāties tos, kas vislabāk
iegaršojās. Lielisks suvenīrs! Zanse Shans- tipiska Holandes ainava! Šajā vēstures notikumiem bagātajā vietā, ir
daudz ko apskatīt: muzeji, seno amatu veicēji, darbojošās dzirnavas, simpātiskas ieliņas ar jaukiem veikaliņiem un
senām, gleznainām, zaļām mājiņām. Volendam- pilsētiņa līča krastā. Ļoti skaista un viesmīlīga pilsēta, kurā
iespējams nogaršot garšīgus zivju ēdienus. Volendam vēsturiskais centrs ir līča piekraste un tai piegulošais
specifiskais, senatnīgais zvejnieku ciematiņš, bijusī zvejniecības osta. Lielisks skats uz jūru! Nakts viesnīcā
Nīderlandē. 
4.diena 
Brokastis*. Viesnīcas numuriņu atbrīvošana. Izbraukuma ekskursija Hāga- Delfta (30EUR). Hāgā. Iepazīšanās
ar Nīderlandes faktisko galvaspilsētu. Šeit atrodas Karaļa rezidence, ANO starptautiskās tiesas ēka, Tribunāla
ēka, visas vēstniecības un konsulāti, ministrijas un dažādas starptautiskās organizācijas. Pastaigas laikā aplūkosim
senus arhitektūras pieminekļus, kas lieliski saglabājušies līdz mūsdienām. Grāfu dīķis, Bruņinieku pils, Binnenhofa
un cietuma osta ir iekļauti UNESCO sarakstā. Jūs iepazīsiet šo vēstnieku un diplomātu pilsētu. Delfta- pasakainā
Prinču pilsēta. Viena no vecākajām Nīderlandes pilsētām. Patrīciešu mājas pie Oude Delft kanāla, Vecās baznīcas
“krītošais” tornis, viduslaiku laukums, Delftas zilibaltais porcelāns, tāda ir nīderlandiešu baroka gleznotāja Jana
Vermēra pilsēta. Sākas mājup ceļš. Vācija. Polija. Nakts tranzītviesnīcā. 
5.diena
Brokastis*. Polija. Lietuva. Atgriešanās Rīgā.

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

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris)
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos 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

Papildus izdevumi: 
Papildus vieta autobusā 75 EUR;
Piemaksa par vienvietīgu numuru, ja ceļojat viens/a- 115 EUR;
Medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā- 4.75 EUR līdz 65 g.v.; 9.5 EUR no 65g.v. - 71g.v.; 14.25 EUR no
71 g.v. - 75 g.v.; Pēc 75 g.v. pēc pieprasījuma. Apdrošināšanai jābūt obligāti!

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija uz Keukenkofu, Zanse Shans- Volendam- lauku saimniecība 55 €, Izbraukuma ekskursija
Hāga – Delfta 30 €.
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena 85 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju paketi pirms
ceļojuma cena 70 €, bērniem līdz 14g. 65 €.

Ieejas biļetes nav iekļauts izbraukumā ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*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:iejejas biļete„Keukenhofa” parka 16 €; Kuģītis
Amsterdamā 16 €; Mdm Tiso vasku figūru muzejs 23 €; Van Goga muzejs 14; € Pilnvērtīga ekskursija
Amsterdamā 20 €;
2016. gada rudens izmaksas

Tūrisma operatoram ir tiesības veikt dažādas cenu akcijas un mainīt to norises periodu un ilgumu. Ceļojuma cenā
iekļauti visi nodokļi, to skaitā PVN.

Uzmanību!

Neskatoties uz to, ka Latvija ir Šengena zonā, katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt
līdzi derīgam ceļošanas dokumentam- pasei vai ID kartei (tikai LR pilsoņiem), kas atbilst LR un to valstu, uz
kurām ceļo likumiem! Derīgs ceļošanas dokuments nepieciešams arī jebkura vecuma bērnam, bērnam līdz 16
gadu vecumam, jābūt pavadošajai personai. Par ceļošanas dokumenta derīgumu atbild tā īpašnieks. 
Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām ārpus Latvijas un Latvijā, ieejas
biļešu un papildus izmaksu cenu maiņu, kā arī valūtas kursa izmaiņām. 
Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējumu
kārtību! 
Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem objektos,
viesnīcās un restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tieši uzņēmuma pakalpojumi- 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 laiks no ceļojuma var mainīties sakarā ar neparedzētām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs par
šāda veida izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku.
Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti), uzņēmums negarantē to
nodrošināšanu ceļojuma laikā.
Sakarā ar svētku dienām uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, un veikt
korekcijas brauciena programmā, ja programmu skar izmaiņas svētku norise pilsētā vai izmaiņas objektu darba
laikos.
Ja apdrošināšana nav iekļauta ceļojuma cenā, tā jāiegādājas atsevišķi.
Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās. 
Autobuss var tik nomainīts atbilstoši faktiskajam tūristu skaitam.
Uzņēmums nav atbildīgs par neuzmanīgu, paviršu iepazīšanos ar ceļojuma programmu. 
Uzņēmums nav atbildīgs par nepamatotām fantāzijām un klienta ilūzijām.

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


