
Pielikums pie līguma Nr.: 1 
 
 

KAUŅA – DRUSKININKI - BIRŠTONAS (2 DIENAS) 
Maršruts: RĪGA – KAUŅA - DRUSKININKI – BIRŠTONAS - RĪGA 
Datumi: 18.06; 06.08; 22.10; 18.11.2022 
Standarta cena: 130.00 EUR  105.00 EUR 
 
1.diena. 07:00 izbraukšana no Rīgas (Turgeņeva ielā, pretī Zinātņu akadēmijai). Ierašanās Kauņā, Lietuvas studentu galvaspilsētai un otrai lielākai Lietuvas 
pilsētai. Tā izveidojusies Nemunas un Neries satekā. Ekskursija pa Vecpilsētu - Kauņas pils, Rātslaukums, Rātsnams - Kauņas simbols; Sv. Pētera un Pāvela 
Katedrāle - vislielākā gotikas baznīca Kauņā, Vitautasa dievnams, Perkunasa māja, Laisves aleja. Brīvais laiks pusdienām. Pārbrauciens līdz Druskininkiem. 
Chek-in viesnīcā. Pēc vēlēšanās Druskininku akvaparka apmeklējums. Akvaparkā Jūs sagaidīs mūžīgā vasara ar +32 grādu temperatūru un īpaši veidotu 
tropu gaisotni. Izpriecājieties jūras zilajos baseinos, traucieties pa 6 slēgta un atvērta tipa kalniņiem, izbaudiet ūdens kaskādes un ūdenskritumus. 
Spēkojieties ar viļņiem un straujūdeņu upē pārbaudiet savu izturību! Baudiet atpūtas zonas sausās, infrasarkanās un tvaika pirtis. Ūdens prieki jebkuram 
vecumam un visai ģimenei garantēti. Patiesas emocijas un īsti piedzīvojumi! Vēl viens jautrs piedzīvojums ir gaisa ceļš, kas savieno akvaparku ar sniega 
arēnu. Tas ir aptuveni kilometru garš, un brauciens vagoniņā ilgst četras līdz piecas minūtes. Tā laikā no 45 metru augstuma paveras skaists skats uz 
Druskininku apkaimi un Nemunu. Nakšņošana viesnīcā Druskininkos. 
2.diena. Brokastis. Check-out no viesnīcas. Apskates ekskursija pa Druskininkiem, apmeklēsim skaistākās vietas, nobaudīsim minerālūdeni. Izbraukšana 
uz Birštonu - viena no slavenākajām Lietuvas kūrortpilsētām, kurā ir burvīgas dabas ainavas, organismu tonizējošs klimats un unikāli minerālūdens avoti. 
Birštonas kūrortpilsētas ekskursija: Kneipa dārzs (Organisma norūdīšanas procedūras), Sūkņu telpas (Birštonas dabīgais minerālūdens), Minerālūdens 
paviljons “Birutes Villa”- minerālūdens inhalācijas, Vitauta Dižā skulptūra, Neogotikas stila baznīca, Vitauta pilskalns, Koka skulptūru ansamblis 
“Dziesmu kalniņš”, Nemunas upes ieleja. Brīvais laiks. Ceļš uz mājām, aptuvenais atgriešanas laiks Rīgā (Turgeņeva ielā, pretī Zinātņu akadēmijai) ~ 21:00 
– 24:00. 
 
CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 

 Transporta pakalpojumi ar tūristu klases autobusu (gaisa kondicionieris, audio/CD/video); 

 Grupas vadītāja pakalpojumi; 

 Lietuvas ceļa nodokļi; 

 1 nakts 3* viesnīcā Druskininkos divvietīgā numura ar WC; 

 1 brokastis. 
 
CEĻOJUMA CENĀ NEIETILPST:  

 Ieejas maksa apskates objektos pēc programmas; 

 Maksas ekskursijas; 

 Pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports, dzeramnauda; 

 Piemaksa par vienvietīgu numuru – 20.00 EUR; 

 Papildus vieta autobusā – 45.00 EUR. 
 
IEEJAS BIĻETES UN MAKSAS EKSKURSIJAS VAI PAKALPOJUMI: 

 Akvaparks “DRUSKININKI”:  https://akvapark.lt/ru/vodnyj-park/akvapark/ceny/ 

 Gaisa vilcieniņš pa trošu ceļu:  5.00 EUR/ 4.50 EUR (pensionāri, bērni 5-17 g);  
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties. Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās ceļojuma laikā. 
 
 
PIETEIKŠANAS CEĻOJUMAM: 
Piesakoties ceļojumam, ceļotājs uzrāda pasi vai ID karti, kā arī uzrāda pavadošo personu, ja tie pastāv, personīgus datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontakta tel. 
numuru) un iemaksā tūroperatoram minimālo avansa iemaksu (10.00 – 60.00 EUR), atkarībā no ceļojuma cenas. Veicot šo iemaksu, ceļotājam tiek rezervēta vieta autobusā. 
Pilnu pakalpojuma samaksu ceļotājs veic tūrisma līguma norādītājos termiņos, bet ne vēlāk ka 10 dienas pirms ceļojuma sākuma.  
 
ATTEIKŠANAS TIESĪBAS: 
Ceļotājs jebkurā brīdī pirms tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt tūrisma līgumu, samaksājot izbeigšanas maksu: 

 Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 40 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēta minimāla avansa summa; 

 Atskatoties 30 – 20 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas; 

 Atsakoties 19-10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas; 

 Atsakoties mazāk nekā 10 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas. 
 
CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI: 

 Katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgs ceļošanas dokuments - pase vai ID karte, kas atbilst LR un citu valstu likumiem, uz kurām 
ieceļo. Ceļošanas dokuments jābūt derīgs vēl 3 mēneši pēc ceļojuma beigu datumam; 

 Nepilngadīgam ceļotājam jābūt ierakstītam vecāku pasē. Ja bērns nav ierakstīts vecāku pasē, nepieciešams bērna dzimšanas apliecības oriģināls; 

 Nepilngadīgam ceļotājam (līdz 18 gadiem) dodoties ceļojumā bez vecākiem līdzi jābūt pase, dzimšanas apliecības oriģināls un pilngadīgā pavadošā persona. 
Ceļojumiem ārpus Eiropas Savienības teritorijas vēl ir nepieciešama notariāli apstiprināta vecāku pilnvara uz pilngadīgu pavadošu personu; 

 Par ceļošanas dokumentu esamību, derīgumu un atbilstību atbild tā īpašnieks.  
 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 

 Minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai ir 30 dalībnieki. Informējam ka tūroperatoram ir tiesības 7 dienas pirms 
kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt tūrisma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts. 

 Ceļojums nav piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām. 

https://akvapark.lt/ru/vodnyj-park/akvapark/ceny/


 Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām Latvijā un ārpus Latvijas, ieejas biļešu un papildus izmaksu cenu maiņas, kā arī 
valūtas kursa izmaiņām.  

 Lai ceļotājiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūroperators ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējuma kārtību un secību.  

 Tūroperators nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu pasākumu atcelšanu bez iepriekš brīdinājuma. 

 Atgriešanās laiks no ceļojuma var mainīties atkārībā no neparedzētajām situācijām ceļā. Tūroperators nav atbildīgs par šāda veida izmaiņām un negarantē konkrētu 
atgriešanās laiku. 

 Ja ceļotājs iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti u c.), tūroperators negarantē to nodrošināšanu ceļojuma laikā. 

 Tūroperators ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, ka arī veikt korekcijas ceļojuma programmā, ja programmu skar izmaiņas svētku 
pasākumu norise valstī/pilsētā vai izmaiņas objektu darba laikos. 

 Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās. Ja cilvēku skaits ir mazāks par 20, autobuss tiek mainīts uz 
autobusu ar mazāku vietu skaitu, tajā var nebūt audio/CD/video. 

 Tūroperators nav atbildīgs par ceļotāja nepamatotām fantāzijām un ilūzijām. 
 

Ceļojuma tūroperators: SIA “FORTUNA TRAVEL”, Adrese: Matīsa iela 31/2, Rīga, Tālr.:+371 67813290, mob. +371 20009137; E-pasts: info@fortunatravel.lv  
 

 
 
 
 
Tūrisma kompānija:     CEĻOTĀJS: _________________________________________ 
                                                                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________                     
                                                           (paraksts) 
 

20___.g._____._____________________________  
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