
KĀ PIETEIKTIES UN REZERVĒT CEĻOJUMU? 
Rakstiet uz e-pastu: info@baltictravelstudio.lv vai liga@baltictravelstudio.lv  

Zvaniet pa tālruni +37126450945 vai sazinieties ar mums WhatsApp, Facebook Messenger, Viber vai Skype 
 

KĀ REZERVĒT? 
Rezervējot ceļojumu lūdzam norādīt informāciju par vēlamajiem ekskursijas datumiem, vēlamo galamērķi, klasi un skolu, interesēm un

ekskursijas norises valodu. Pēc vienošanās par konkrētu ceļojuma programmu / pakalpojumiem, nosūtīsim Jums rēķinu. Rekvizīti un apmaksas
termiņš - rēķinā. Arī norēķini skaidrā naudā ir iespējami, jo tiekamies ar saviem ceļotājiem viņiem izdevīgā vietā un laikā pirms ekskursijas norises

sākuma datuma. 
 

CENA? 
Cenas mazumu vai lielumu nosaka galamērķis, izbraukšanas vieta (izbraukšana un atgriešanās var būt jebkura pilsēta un pagasts Latvijas

Republikas teritorijā), grupas "lielums", izvēlētās aktivitātes u.c. faktori, tāpēc, ja vēlies uzzināt ceļojuma cenu Jūsu foršajai kompānijai  - sazinies
ar mums! 

 
PIRMS DOŠANĀS EKSURSIJĀ 

Pāris dienas pirms došanās ekskursijā, saņemsiet ceļojuma dokumentu - vaučeri, kurā būs noderīga informācija par brauciena norisi un mūsu
rekomendācijas! 

 
PĒC EKSKURSIJAS BEIGĀM 

Vienmēr priecāsimies saņemt Jūsu atsauksmes, jo zinām, ka tā varam uzlabot mūsu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, tāpēc - gaidīsim viedokļus
mūsu sociālo tīklu kontos un e-pastā: info@baltictravelstudio.lv  

 
Ja vēlies saņemt jaunumus par mūsu piedāvātajām ekskursijām un konkursiem e-pastā, sūti savu e-pasta adresi uz info@baltictravelstudio.lv ar

norādi "PIERAKSTĪTIES JAUNUMIEM"! 

aivita_henina liga_orupa ilze.rodina

centr3 Baltic Travel Studio & Boutique ceļotāji ir
paši labākie, jo atrod to, kas vajadzīgs, nevis
paņem to, kas pagadās pirmais. Man patīk
sadarboties ar šo ceļojumu aģentūru, jo es zinu,
ka viss notiks precīzi un labākajā kvalitātē.

life.of.linda.and.co Travel Studio & Boutique ceļotāji
ir tik dažādi un tieši tāpēc tik interesanti. Ar viņiem
nekad nav garlaicīgi, jo vienmēr būs par ko parunāt.
Mēs kopā vienmēr lieliski pavadām laiku. Man šis
darbs dod tikpat daudz prieka kā ceļotājiem pašiem.

centr3 life.of.linda.and.co

liga_orupa Katrs ceļotājs ir mans vienīgais un
īpašais! Aiz katra ceļotāja "stāv" stāsts un došanās
kopā ar Baltic Travel Studio & Boutique būs vēl
kāda dziļi personīgā sajūtu un stāsta daļa! Mans
uzdevums ir rūpēties, lai tas būtu izdevies! 

ilze_rodina katra ekskursija ir vienīgā un unikālā
Tavai klasei un pirms piedāvājam - visu esam
pārbaudījuši. Tev atliek tikai doties jaunos un
aizraujošos piedzīvojumos, kas ir paši modernākie
un aktuālākie!

aivita_henina Lai izdotos - ir jāspēj runāt vienā
valodā, būt "uz viena viļņa", sadarboties! Tad mums
izdodas vislabāk! Līdz šim tā ir bijusi panākumu
atslēga!
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baltic_travel_studio Seko mums sociālajos tīklos
un uzzini aktuālo informāciju, kā arī neaizmirsti
ielūkoties mājas lapā: www.baltictravelstudio.lv  
 

@BalticTravelStudio 
@baltic_travel_studio 

@Bal_Tra_Studio 
@baltictravelstudio

baltic_travel_studio

http://www.baltictravelstudio.lv/

