
Valsts: Vācija
PRŪSIJAS IEPAZĪŠANA

BERLĪNE – POTSDAMA – SANSUSSĪ – STERN CENTER POTSDAM

03.04. – 06.04.2023. 

4 dienas / Visas naktis viesnīcās

Ceļojuma cena : € 225. 

1.diena. 03.04.  „Pretī jauniem iespaidiem…”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā pie Vācijas Slubicē.

2.diena. 04.04. “Vācijas galvaspilsētā…”
Brokastis. Izbraukšana uz Berlīni - ir viena no visspilgtākajām, daudzpusīgākajām un enerģiskākajām Eiropas
pilsētām. Vēsturiskie pieminekļi, lielās tirdzniecības pasāžas, ekstravagantie veikaliņi, daudzās suvenīru bodītes,
slavenais Berlīnes zoodārzs, Brandenburgas vārti, 368 metrus aukstais televīzijas tornis ar skatu laukumu un
rotējošo restorānu, Vācu un Franču katedrāles - tā ir Berlīne! Iepazīšanās ar pilsētu vietējā gida pavadībā. Brīvs
laiks pilsētā atpūtai un lēnai pastaigai pa Berlīni. Pēc vēlēšanās varat apmeklēt Berlīnes ZOO vai uzkāpt
Reihstāga kupolā (iepriekš jārezervē). Vakarā atgriešanās viesnīcā Polijā.

3.diena. 05.04. “Potsdama un SanSussī pils…”
Brokastis. Un ceļš mūsu ved atpakaļ uz Vāciju – Potsdamu, kur atrodas XVIII gs.celtā Prūsijas karaļu rezidence.
Iepazīšanās ar SanSussī pili - vasaras rezidenci vai Jauno pili (atkarīgs no rezervēšanas iespējas un pils
noslodzes). Ekskursija ar vietējo gidu. Brīvs laiks, lai pastaigātos pa SanSussī parku – dārzu kultūras
paraugstunda un vērtība. Pēcpusdienā braucam uz Sterne Centrum Potsdamā, lai veiktu kādus noderīgus
pirkumus. Vakarā atgriešanās viesnīcā Polijā.
4. diena. 06.04. „Ceļš mājup...”
Brokastis. Agri no rīta izbraukšana mājup. Pusdienu pauze. Lietuva.Vēlu vakarā (naktī ) atgriešanās 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), 
• 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 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.

Piemaksas un papildus izdevumi :
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 60 €, 
• piemaksa par papildvietu autobusā 70 €,
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports,
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 3.60 € (65- 69 gadu vecumā 7.20 €; 70 – 75 gadu vecumā 11.40 €
)
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana (ar COVID risku) 9.80 € (65 - 69 gadu vecumā 16.80 €; 70 – 75
gadu vecumā 26.00 € ).
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana SENIORIEM (75+) 12.00 €

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:



Izbraukuma ekskursija Berlīni 40 €; Izbraukuma ekskursija Potsdamu un SanSussī 40 €;
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 80 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 70 €, bērniem līdz 14g. 50 €. 
Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.

Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma 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:
SanSussī pils – 14 €; Berlīnes ZOO ar akvāriju – 23,50 € (bērniem 12 €); Pusdienas Vācijā ar alu – 25 €.

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 764210220, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                                  Klienta paraksts
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