
Pielikums pie līguma Nr.: 1 
 
 

TALSI – DUNDAGA - SLĪTERE (1 DIENA) 
Maršruts: RĪGA – TALSI – DUNDAGA – SLĪTERE - MAZIRBE - RĪGA 
Datumi: 28.05; 16.07; 10.09.2022. 
Standarta cena: 35.00 EUR 
AKCIJA: 25.00 EUR  
 

07:30 izbraukšana no Rīgas (Turgeņeva ielā, pretī Zinātņu akadēmijai. Ierašanās Talsos. Talsiem raksturīga īpatnēja apbūve un skatu ainas, pateicoties 
deviņiem pakalniem. Pauguri un ezeri, kopā ar mūsdienīgajām ēkām veido unikālu un ainavisku skatu. Dundagas pils, kas ir lielāka pils Ziemeļkurzemē. Tā 
celta uz pussalas, ko apskalo Pāces upes uzplūdinātie ūdeņi. Pils piedzīvojusi karus, īpašnieku maiņas un vairākkārt pārbūvēta, divas reizes izdegusi, taču 
atkal atjaunota un paplašināta. Dundagas eksotisko dzīvnieku parks piedāvā iepazīties ar eksotiskajiem mājdzīvniekiem klātienē. Varēsiet apskatīt - 
alpakas, lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, minicūciņas, aitu cūkas, kamielis, mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi, zilā govs un daudzus citus eksotiskos 
dzīvniekus. Slīteres bāka: uzkāpjot bākas piektajā stāvā, nonāksiet nepilnus 100 metru augstumā virs jūras līmeņa. Šeit paveras lielisks skats uz Slīteres 
nacionālā parka mežiem un Baltijas jūru, skaidrā laikā var redzēt Sirves bākas torni Sāmsalā (Igaunija), arī Irbenes radiolokatora šķīvi un Miķeļbāku. Lībiešu 
dzimtas mājā “Stūrīši” piedāvā iepazīties ar līvu tradīcijām un kultūru. Lībiešu ēdienu degustācija: uzkodas, pamatēdiens un deserts (iepriekš pieteikšana 
un apmaksa ofisā). Ceļš uz mājām, vakarā ierašanās Rīgā. 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. 

 
CEĻOJUMA CENĀ NEIETILPST:  

• Ieejas maksa apskates objektos pēc programmas; 
• Maksas ekskursijas; 
• Pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports, dzeramnauda; 
• Piemaksa pa papildus sēdvietu autobusā – 10.00 EUR; 

 
IEEJAS BIĻETES UN MAKSAS EKSKURSIJAS VAI PAKALPOJUMI: 

• Dundagas pils: 3.00 EUR/1.00 EUR (skolēni); 
• Dundagas dzīvnieku parks: 4.00 EUR/ 3.00 EUR (skolēni, pensionāri)/ līdz 5 gadiem bezmaksas; 
• Slīteres bāka: 2.00 EUR/1.00 (skolēni, pensionāri); 
• Lībiešu mājas muzejs: 4.00 EUR; 
• Lībiešu ēdienu degustācija ar ieejas biļeti muzejā: 15.00 EUR Iepriekš pieteikšana un apmaksa birojā. 

 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties. Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās ceļojuma laikā. 
 
INFORMĀCIJA: 
Ekskursijas visos objektos notiks latviešu valodā. 
 
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 48 stundas 
dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt tūrisma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts. 

• Ceļojums nav piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām. 
• 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._____._____________________________  
 

 
 
 
 


