TAVA AIZRAUJOŠĀKĀ SKOLAS
EKSKURSIJU SEZONA!
KATALOGS2015/2016
2016 / 2017
KATALOGS

MŪSU LIELISKIE, UNIKĀLIE UN VĒRTĪGIE SKOLNIEKI UN SKOLOTĀJI!
Aicinām Jūs iepazīt savu dzimto zemi – Latviju!
Aizraujošas, interesantas, stilīgas, piedzīvojumiem bagātas, modernas, aktuālas,
unikālas ir mūsu veidotās ekskursiju programmas JUMS!
PRIEKŠROCĪBAS ceļojot kopā ar Baltic Travel Studio & Boutique:
-

Atbilstoši sezonai, dažādiem jaunumiem, interesantiem piedāvājumiem un notikumiem veidotas ekskursijas!
- Ekskursiju veidošanā piedalījušies skolnieki un studenti!
- Piedāvājam to, ko paši esam pārbaudījuši, izmēģinājuši, nogaršojuši, sasmaržojuši un sataustījuši!
- Viss iekļauts cenā!
- Jūsu grupai speciāli izvēlēts grupas pavadonis!
- Sāc savu ekskursiju no Jums ērtākās vietas Latvijā!
- Izvēloties ekskursiju maršrutus virzienā uz Kurzemi – Jūs palīdzat Tukuma pilsētas dzīvnieku patversmei!
- Esam elastīgi – tas nozīmē, ka – ekskursijas norises DATUMU IZVĒLIES PATS, par izmaiņām programmā un par
draudzīgām cenām vienmēr esam gatavi ar Jums vienoties! 

Ekskursiju katalogā iekļauti mūsu ceļotāju iecienītākie maršruti, taču –
nekautrējies vaicāt ja neatrodi to, ko sirds kāro! Mēs noorganizēsim!
REZERVĒ UN IEGĀDĀJIES SAVU EKSKURSIJU JAU TAGAD:
Baltic Travel Studio & Boutique | Ceļo ar Stilu
+371 26450945 |+371 26870269
liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv
http://www.facebook.com/BalticTravelStudio | https://www.facebook.com/celoarstilu
https://twitter.com/Bal_Tra_Studio | https://twitter.com/CeloArStilu
http://www.draugiem.lv/baltictravelstudio | http://www.draugiem.lv/celoarstilu

SIA „Travel Studio & Boutique”
TATO-2013-7
Reģ. nr. 40103627189
Banka: A/S Swedbank
SWIFT: HABALV22
LV58HABA0551035877236

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

VISS IEKĻAUTS!

VĒDERA BAUDAS UN PRĀTA PRIEKS –
TUR, KUR KURZEME SĀKAS!
PIEPRASĪTS!

septembris / oktobris / aprīlis /maijs / jūnijs
Cena*: no

26.50 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma pilsētas dzīvnieku
patversmei!

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, MEISTARKLASE, PUSDIENAS un DEGUSTĀCIJA!
Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Šlokenbekas
muiža - Rideļu
dzirnavas – Tukums
–– Pūre - Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 08:30 Jūs gaidīs autobuss, lai dotos uz BASKĀJU TAKU „VALGUMA PASAULĒ”. Baskāju taka būs īstens
piedzīvojums Jūsu pēdām! Oļi un olīši, laukakmeņi un dzirnakmeņi, sūna, čiekuri, jūrmalas smilts, niedres, šķelda, raupjš
priedes stumbrs, māls, veldzējošs upes ūdens… Lietū mērcēta mīksta zālīte, mikla kūdra egļu pavēnī, saulē sasilusi
grants… Tas viss Jūs sagaida Baskāju takā! Uzkrājuši un uzņēmuši zemes enerģiju, dosieties uz ŠLOKENBEKAS MUIŽU, kas ir
viens no unikālākajiem un savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā jeb viens no retajiem nocietinātas viduslaiku
muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Ekskursijas laikā Jūs tiksiet iepazīstināti
ar muižas vēsturi - tās attīstības posmiem, īpašniekiem, saimniecisko un saviesīgo dzīvi, kā arī ielūkosieties telpās, kuras
atslēgas ikdienā no rokām neizlaiž muižas pārvaldnieki! Tāpat muižas telpās iekārtots LATVIJAS CEĻU MUZEJS, kurā
uzzināsiet par to, kā ceļš daudzu gadsimtu laikā no takas līdz automaģistrālei „izaudzis”, kādi bijuši pirmie ceļi, kā tie tikuši
būvēti un kādas bijušas pirmās ceļa zīmes. Tāpat varēsiet aplūkot dažādus ar ceļu uzturēšanu saistītus transportlīdzekļus.
Talākie ceļi Jūs vedīs uz RIDEĻU DZIRNAVĀM. Pēc tam, kad būsiet izzinājuši kā no graudiem tapuši milti Rideļu dzirnavās,
dosieties uz turpat līdzās esošo kafejnīcu „Copes”, lai baudītu vēderpriekus – pankūkojot! Runā, ka šeit tiek gatavotas
gardākās pankūkas Latvijā! Pilniem vēderiem un smaidīgām sejām dosieties uz TUKUMU pēc smukam! Tukums ir neliela,
dārzu ieskauta mazpilsēta Kurzemes pievārtē, taču šejienieši sevi mūždien uzskatījuši par kurzemniekiem, jo viņos ir gan
kurzemnieku lepnums un turība, gan kurzemnieku spīts un nepiekāpība. Tukums ir tā vieta, kur satiekas mazpilsētas miers
ar mūsdienu dzīves spraigumu. Tukumam nereti ikdienā „paskrienam” garām, kā „vienai no” pilsētām Latvijā! Ak, ja Jūs
zināto cik šī pilsēta ir bagāta! Nepalaid garām iespēju to uzzināt ekskursijas laikā Tukuma pilsētā! Un skaistam saldam
dienas noslēgumam Jūs sagaidīs ŠOKOLĀDES MUZEJS Pūrē. Vai ir vēl labāks veids kā burvīgi un saldi noslēgt dienu?
Dosimies uz Šokolādes muzeju, iepazīsimies ar šokolādes tapšanas tradīcijām, izdzīvosim saldo gardumu izgatavošanas
procesu un degustēsim šokolādi! Ap 19:00 kāpsim autobusā, lai smaidīgi un bagātīgi aizvadījuši dienu, dotos mājup!
Atgriešanās Rīgā ap 20:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)

PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

35,00

32,00

29,50

27,50

26,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

4 PIĻU – MUIŽU STĀSTS

VISS IEKĻAUTS!

septembris - jūnijs
IEDVESMAI
VIDEO

Cena*: no

29.50 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma
pilsētas dzīvnieku patversmei!

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un VAKARĒŠANA!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Šlokenbekas
muiža – Durbes pils –
Jaunmoku pils ––
Jaunpils - Rīga

Apskates vietas un objekti
Tepat – nepavisam tālu no Rīgas, bet – piedzīvojumiem bagātīgu dienu, ir iespējams piedzīvot –
apmeklējot 4 pilis – muižas! Pie skolas 12:00 Jūs gaidīs autobuss, lai dotos uz 15. gadsimtā celto
ŠLOKENBEKAS MUIŽU, kas sagaida zinātkārus ceļotājus! Ekskursijas laikā Jūs tiksiet iepazīstināti ar
muižas vēsturi - tās attīstības posmiem, īpašniekiem, saimniecisko un saviesīgo dzīvi, kā arī ielūkosieties
telpās, kuras atslēgas ikdienā no rokām neizlaiž muižas pārvaldnieki! Tāpat Šlokenbekas muižā Jūs
sagaida LATVIJAS CEĻU MUZEJS, kas stāsta par Latvijas ceļu tīkla, ceļu nozares un tehnikas attīstību.
Savukārt Tukumā esošā DURBES PILS ir viens no labākajiem klasicisma stila paraugiem Latvijā ar vienu
no skaistākajiem skatiem uz Tukuma pilsētu. Pēc Durbes pils ceļš vedīs uz JAUNMOKU PILI, kas
vērtējama kā krāšņākā pils Tukuma pievārtē. Lai labāk iepazītu viens otru un arī pili, Jums tiks dota
iespēja piedalīties pils interaktīvajā spēlē! Mazliet attālāk no Tukuma atrodas JAUNPILS PILS. Šeit Jūs
sagaida īsteni piedzīvojumi! Vēl vakara ekskursijas laikā dosieties cauri senajiem un
noslēpumainajiem pagrabiem, iespējams, ceļā satiekot pils labo spociņu, kas šad un tad rotaļājoties
mēdz parādīties viesiem un pils saimei. Pēc ekskursijas ieturēsiet kārtīgu un sātīgu svētku mielastu
Viduslaiku gaumē! Izbraukšana uz Rīgu ap plkst. 21:00, ierašanās Rīgā pie skolas plkst. 22:30, lai varat
paspēt uz pēdējo transportu mājup.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
vakarēšana;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

38,00

34,50

33,00

31,00

29,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

RUNĀ, KA PLATĀKAIS!

VISS IEKĻAUTS!

septembris / maijs / jūnijs
PIEDZĪVOJUMS!

Cena*: no

25.00 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma pilsētas dzīvnieku
patversmei!

Cenā iekļauta maksa par apskates objektiem un
PUSDIENAS!
Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Kuldīga - Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 09:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos piedzīvojumā uz Kuldīgu un ieraudzītu ne tikai platāko
ūdenskritumu Eiropā, bet – iepazītu KULDĪGU citādi! Sāksim dienu spēlējoties! Caur atjautības un vērības spēli,
kas neprasa speciālas orientēšanās prasmes - uzzināsiet kas ir Kuldīga! Spēles laikā būs iespēja pastaigāties pa
pilsētas šaurajām ieliņām, aplūkot seno namu durvis, kas slavenas ar virsgaismas lodziņiem, baudīt mazās
Venēcijas šarmu, apskatīt atjaunoto pilsētas dārzu, kā arī atpazīt “Emīla nedarbos” redzētās vietas. Arī
nomaldīšanās pieder pie lietas! Neviens gan senajā vecpilsētā vēl nav nozudis. Pēc spēles Jūs, protams, gaidīs
balva! Tā kā spēle prasa enerģijas patēriņu, tad – pusdienas būs tieši laikā, lai pēcāk tālāk dotos izzināt:
1) Riežupes Smilšu ala: Riežupes Smilšu alu kopējais garums ir apmēram 2 kilometri. Pašlaik no alu eksotikas ar
neparasto vilinājumu, iespējams apskatīt 460 metrus pazemes ejas, kuras veido labirintus, kam, kā stāsta,
piemītot savāds spēks. Viss alu labirints ir cilvēku roku darbs, un tajās valda nemainīga gaisa temperatūra - +8
grādi visu gadu. Tāpat alas par savu mājvietu ziemā ir izvēlējušies sikspārņi, kurus ekskursijas laikā iespējams arī
sastapt. Runā, ka alām ir savs dziedniecisks spēks... Intriģējošo, vai ne?!
vai
2) izbristu Alekšupīti: Kuldīgu dēvē par Latvijas Venēciju. To pilnā krāšņumā iespējams izbaudīt dodoties
neaizmirstamā piedzīvojumā pa Alekšupīti, kas veido Kuldīgas pilsētas šarmu. Lai Jūs justos droši un varētu
klausīties Kuldīgas stāstus Jums līdzi dosies vietējais bradātājs . Maršruts veicams līdz rudens lietavu sākumam.
Vislabāk šo maršrutu veikt ērtos sporta apavos, kurus nav žēl slapināt. Un ir vērts padomāt par maiņas drēbēm.
Izbraukšana uz Rīgu ap plkst. 18:00, ierašanās Rīgā pie skolas ap plkst. 20:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

2
25 - 29

2
30 - 34

3
35 - 39

3
40 - 44

4
45 - 48

33,50

30,50

28,50

26,50

25,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

TUR, KUR IEPŪŠ VĒJŠ!
septembris / maijs / jūnijs
Iedvesmai
video

Cena*: no

23.00 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma pilsētas
dzīvnieku patversmei!

VISS IEKĻAUTS!

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Liepāja - Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 07:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai brauktu izvējoties uz trešo lielāko Latvijas pilsētu Liepāju,
jo lai no kuras pilsētas Tu būtu – tieši Liepājā Tu atradīsi savu vēju – līdz pēdējai vīlītei. Dienu sāksim ar
trakiem piedzīvojumiem baisajā KAROSTAS CIETUMĀ. Ēka celta ap 1900. gadu un līdz pat 1997. gadam
kalpojusi kā militārpersonu disciplinārsodu izciešanas vieta. Jau kopš pirmajiem gadiem tā ir bijusi drūma
vieta cilvēku likteņu salaušanai un brīvā gara apspiešanai. Virssardzē ir novērotas dažādas
neizskaidrojamas parādības – klaudzoši soļi, elektrisko spuldzīšu pašizskrūvēšanās, neizskaidrojama
aizvērtu kameru atvēršanās... tomēr visnepatīkamāk ne vienu vien pārsteigusi šķietamu tēlu parādīšanās
cietuma gaiteņos... Tu esi nolemts kļūt par IESLODZĪTO! Te nebūs vietas čīkstuļiem un bailīgajiem! Nonākot
cietumā VISI pārtop par ieslodzītajiem, nonākot aiz restēm, iepriekš parakstot apliecinājumu, ka piekrīt
noteikumiem un attieksmei, ko cietuma uzraugi izrādīs pret ieslodzītajiem! Piedzīvo īstenu šausmu realitātes uzdevumu! ...taču Tev paveicās! Tu neesi „pa īstam” ieslodzītais! Pēc baisā laika pavadīšanas
cietuma kamerās, varēsi pusdienot īstenā cietumnieku gaumē, bet pēc sātīgajām cietumnieku
pusdienām Tev būs lemts izrauties brīvībā, lai dotos gida pavadībā uz tikpat baisiem Karostas cietokšņa
fortiem, kur lāpu gaismā varēsi apskatīt pazemes labirintus. Pēc ložņāšanas pa tumšajiem pazemes
labirintiem, skatot dienas gaismu, kāpsiet autobusā, lai ieraudzītu LIEPĀJU – bagātīgu, skaistu un aizraujošu
pilsētu! Ap 18:00 kāpsim autobusā, lai smaidīgi un kārtīgi izvējojušies, dotos mājup! Atgriešanās Rīgā ap
21:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)

PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

32,50

29,00

26,50

25,00

23,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

VENTSPILINGOT*

VISS IEKĻAUTS!

septembris - jūnijs
PELNI
VENTUS!

Cena*: no

23.00 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma
pilsētas dzīvnieku patversmei!

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!
Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Ventspils Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 07:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai brauktu uz VENTSPILĪ! Ko darīsim Ventspilī? Ventspilingosim un
pelnīsim ventus! Ventspilī ir aizsākta jauna kustība – *ventspilings, kas ir gan aizraujoša izklaide, gan izaicinājums.
Vai kāds spēs to izdarīt labāk un interesantāk par Tevi? Vai Tu spēsi būt oriģināls un radīt vēl nebijušu
ventspilingu? Iespējams, Tu pat kļūsi par labāko ventspilinga meistaru visā pasaulē. Kā mēs to darīsim?
Apskatīsim Ventspili, fotografēsimies un pēcāk iesniegsim savas bildes publicēšanai Ventspils virtuālajā
vēstniecībā, tādējādi pelnot ventus, lai vēlāk Ventspilī atrieztos vēlreiz un tērētu tos vai – ja būsi pildījis pirms
ekskursijas priekšdarbus (informācija tiek sniegta skolotājiem pirms ekskursijas), tad jau šīs ekskursijas laikā! Kur
Jums būs iespēja ventspilingot? Ventspilī apskatīsim Tirgus laukumu, kur saglabājušās vairākas 17. gs. bijušās
noliktavu ēkas, bet dzīvojamā ēka Tirgus un Skolas ielu krustojumā ir viena no senākajām, kontrastam novērtēsim
moderni rekonstruēto Ventspils Galveno bibliotēku. Izstaigāsim Ostas ielas promenādi jeb Ventmalu, kur
dosimies izbraucienā ar kuģīti „Hercogs Jēkabs” (atkarībā no sezonas). Ostas ielas promenādē pasēdēsim ar
Kr. Valdemāru, aplūkosim figurālo puķu dobi „Mārītes”, Govju parāžu daudzās liecinieces un Ventspils
strūklakas. Pēc izbrauciena ar kuģīti apmeklēsim vienu no modernāk aprīkotajām pilīm Latvijā - Livonijas ordeņa
pili, kas ir viens no vecākajiem viduslaiku cietokšņiem Latvijā, kas saglabājies līdz mūsdienām. Te – krodziņā
Melnais sivēns – ieturēsim arī pusdienas. Tālāk ceļš vedīs uz Piejūras brīvdabas muzeju, kur apskatīsim jūras zvejas
laivu un Baltijas valstīs lielāko enkuru kolekciju. Pēc Piejūras brīvdabas muzeja apmeklējuma dosimies uz
Dienvidu molu, kas ir iecienīta vietējo iedzīvotāju un ceļotāju pastaigu vieta. Un, protams, visas ekskursijas gaitā
būs apskatāmas raibās un slavenās Ventspils gotiņas, pie kurām arī nedrīkst piemirst kādu fotogrāfiju uzņemt. Ar
neskaitāmām bildēm no ventspilinga atgriešanās Rīgā ap 22:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi
pusdienas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

32,00

28,50

26,50

24,50

23,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS SKOLOTĀJIEM!

TUR, KUR KURZEME SĀKAS – KOPĀ AR
NOVADNIEKU!
septembris / oktobris / maijs / jūnijs

VISS IEKĻAUTS!
Cena: no

27.82 EUR par personu

ĪPAŠAS ATLAIDES SKOLOTĀJIEM!!!
Cenā iekļauta maksa par apskates objektiem, PUSDIENAS un
DEGUSTĀCIJA!
Diena / Maršruts

1.diena
Rīga – Valguma
pasaule – Rideļu
dzirnavas – Tukums
– Šlokenbekas
muiža – Rīga

Apskates vietas un objekti
Pulcēšanās 09:30 Jūsu izvēlētā vietā
Izbraukšana no Rīgas 09:00
Baskāju taka Valguma pasaulē – Jūs esat pelnījuši dienu sākt sevi lutinot, tāpēc piedāvājam aizraujošu pastaigu un
veselības rituālu Baltijā pirmajā baskāju takā!
Rideļu dzirnavas - pēc tam, kad būsiet izzinājuši kā no graudiem tapuši milti Rideļu Dzirnavās, dosimies uz turpat līdzās
esošo kafejnīcu „Copes”, lai baudītu vēderpriekus – pankūkojot! Runā, ka šeit tiek gatavotas gardākās pankūkas Latvijā!
Tukums - ir neliela, dārzu ieskauta mazpilsēta Kurzemes pievārtē, taču šejienieši sevi mūždien uzskatījuši par
kurzemniekiem, jo viņos ir gan kurzemnieku lepnums un turība, gan kurzemnieku spīts un nepiekāpība. Tukums ir tā vieta,
kur satiekas mazpilsētas miers ar mūsdienu dzīves spraigumu. Tukumam nereti ikdienā „paskrienam” garām, kā „vienai
no” pilsētām Latvijā! Ak, ja Jūs zināto cik šī pilsēta ir bagāta! Nepalaid garām iespēju to uzzināt ekskursijas laikā Tukuma
pilsētā!
Šlokenbekas muiža – viens no unikālākajiem un savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā jeb viens no retajiem
nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Ekskursijas laikā
Jūs tiksiet iepazīstināti ar muižas vēsturi - tās attīstības posmiem, īpašniekiem, saimniecisko un saviesīgo dzīvi, kā arī
ielūkosies telpās, kuras atslēgas ikdienā no rokām neizlaiž muižas pārvaldniece! Taču pats galvenais, protams, ir
Kurzemes vīnu un siera degustācija! Tagad Jums nav jāapbraukā visi Kurzemes vīna ražotāji, lai nobaudītu katra
darinājumu, Jūs viņu darinātos vīnus varat nobaudīt vienuviet – Šlokenbekas muižā! Degustācijā baudīsim Kurzemē
ražotus vīnus un Muižas sieru, ko ražo SIA Edaks Degoles pienotavā.
Ierašanās Rīgā ~ 19:45

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Atlaides:
Skolotājiem - uzrādot izziņu no skolas – īpašas atlaides!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)

MAKSĀTĀJU SKAITS

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 48

SKOLOTĀJI (PAR PERSONU)
LĪDZBRAUCĒJI (PAR PERSONU)

37,38
-7%
40,00

33,94
-9%
37,00

31,98
-11%
35,50

30,18
-13%
33,50

27,82
-15%
32,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

KODI, BMX UN GARDUMI
(TĒTIEM JĀBRAUC LĪDZI)!
septembris / maijs / jūnijs
PUIKĀM
PATIKS!
Cena: no

29.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS, DEGUSTĀCIJA!
Diena / Maršruts

1.diena
Rīga – Valmiera –
Rūjiena – Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 07:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai brauktu uz VALMIERU, lai piedalītos pilsētorientēšanās
programmā „PILSĒTAS KODS”, kas iekļauj savstarpēju sadarbību, dinamisku pārvietošanos un
orientēšanos pilsētvidē, informācijas kodēšanu un šifrēšanu. Jūs tiksiet sadalīti komandās un
saņemsiet pirmo norādi. Kas sekos tālāk? To redzēsiet spēles gaitā! Komandu uzdevums ir pēc
iespējas īsākā laika posmā atšifrēt "Pilsētas kodu" un, ievērojot dotos nosacījumus, nonākt finiša vietā.
Pēc spēles noderīgas būs sātīgas pusdienas. Pēc sātīgajām pusdienām apmeklēsiet BMX MUZEJU
ATPŪTAS KOMPLEKSĀ „AVOTI” – BMX muzejā apskatāmi izcilākie Latvijas BMX sasniegumi, sacensību
trofejas un Māra Štromberga Olimpiskais BMX divritenis. To nevar laist garām! Un pēc tam – prieks
vēderam sekos - RŪJIENAS SALDĒJUMS – kur vēl gardāku rosīgas dienas noslēgumu?! Rūjienas
saldējums ir dabīgs piena produkts, kas ražots tikai no dabīga – īsta piena. Kā top saldējums un kā
tas garšo – noteikti uzzināsiet! Rīgā atgriezīsimies ~ 21:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
NB! TĒTIEM IEPRIEKŠ REZERVĒJOT – EKSKURSIJA VALMIERMUIŽAS ALUS DARĪTAVĀ
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

39,50

35,50

33,50

31,50

29,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

SELFIJI UN SPIEGU SPĒLES
septembris / oktobris
VISS IEKĻAUTS!
PIEDZĪVOJUMS
!
Cena: no

21.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un UZKODAS PADOMJU STILĀ!
Diena / Maršruts

1.diena
Rīga – Sigulda –Līgatne
– Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 08:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai brauktu uz Latvijas Šveici – SIGULDU. Siguldā
apskatīsim Gaujas senleju, lai uzņemtu rudenīgos selfijus, kā arī dosimies ciemos pie Turaidas Rozes
uz Gūtmaņalu. Pēc Gaujas senlejas apskates ceļā dosimies uz padomju laika ĪPAŠĪ SLEPENO OBJEKTU
ar segvārdu "pansionāts". Rehabilitācijas centra „Līgatne” teritorijā 9m zem zemes atrodas
labiekārtots bunkurs 2000 m2 platībā. Tas ir izbūvēts pagājušā gadsimta 80-tajos gados politiskās un
valsts varas elites vajadzībām, valsts vadīšanai atomkara gadījumā. Gaismas efekti… pustumsa..
dūmaka… Padomju laika skaņas… stāsti… Gluži kā ar laika mašīnu nokļūsiet Padomju laikos un
Civilās Aizsardzības vēsturē. Apskatīsiet bunkura inženiertehniskos brīnumus, sakaru telpu ar tiešo līniju
uz Kremli, valdības vīru kabinetu, ēdnīcu ar tipisku padomju laika ēdienkarti, kā arī unikālus padomju
laika vizuālos materiālus. Veiksiet praktiskus Civilās aizsardzības uzdevumus un piedalīsieties
deaktivizācijas procesā. Ekskursijas noslēgumā varēsiet nobaudīt belašus, tēju un citas uzkodas pēc
padomju laika tipiskās ēdienkartes. Pēc slepenā objekta apskates, dosimies uz Līgatnes Tūrisma
informācijas centru, lai varētu doties pastaigā pa LĪGATNES PAPĪRFABRIKAS STRĀDNIEKU CIEMATU.
Pastaigas laikā Jums būs iespēja izsekot līgatniešu ikdienas gaitām visa mūža garumā, sākot ar seno
dzemdību namu un veco skolu līdz pat darbam papīrfabrikā un ģimenes dzīvei fabrikas celtajās
īpatnējās koka rindu mājās. Tāpat aicināsim iepazīt grezno kultūras namu, kurā filmētas iemīļotās TV
filmas „Likteņa līdumnieki” ainas, kā arī ielūkoties neparastākajā no Līgatnes bagātībām - unikālajās
pagrabu alās, kas kopš 18. gadsimta beigām kaltas smilšakmens iežos Līgatnē. Mājup dosimies ap
plkst. 18:00. Atgriešanās Rīgā ap 19:30.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienu uzkodas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas - Jūs
zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu
izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja .

CENAS (eiro)

PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

29,00

26,00

24,50

22,50

21,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

LAUPĪTĀJI GULBENĒ
septembris / oktobris / aprīlis /maijs / jūnijs

PIEDZĪVOJUMS
!

Cena: no

24.50 EUR

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Gulbene –
Paparde - Rīga

par personu

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 07:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos uz GULBENI. Pēc ierašanās Gulbenē dosimies
īsā ekskursijā pa Gulbenes pilsētu, aplūkojot nozīmīgākos apskates objektus Gulbenē. Pēc tam
turpināsim ceļu, kur no 12:00 līdz 13:00 dosimies ekskursijā pa Gulbenes - Alūksnes Bānīša depo, kuras
laikā iepazīsim dzelzceļa nozari kopumā, ieskatīsimies Bānīša vēsturē, varēsim iekāpt dažādos
vagonos un lokomotīvē, apskatīt depo un remontdarbnīcas, ielūkoties unikālā tvaika lokomotīves
restaurācijas procesā, kā arī piedalīties sportiskā aktivitātē - izbraucienā ar rokas drezīnu. Pats
Gulbenes - Alūksnes Bānītis ir vienīgais vispārējās lietošanas šaursliežu (750 mm) dzelzceļš Baltijā, kurā
tiek veikti regulārie pasažieru pārvadājumi. Plkst. 13:00 sēdīsimies Bānītī un dosimies izbraucienā līdz
Papardes stacijai, kur mūs gaida PIEDZĪVOJUMS! Runā, ka te mitinoties laupītāji, kas mēdz uzbrukt
vilcienam, aplaupīt tā pasažierus un izsēdināt viņus no vagona. Tiesa gan, pēc tam seko jautrības
pilns pārgājiens pa meža taku, ierašanās labiekārtotā teritorijā, laupītāju nometnes karoga
pacelšana, himnas dziedāšana, dažādas atrakcijas, mājas brandvīna degustācija (tiem, kam
vecums atļauj) un laupītāju putras baudīšana! Pusdienu laikā tiks piedāvāta arī tēja un kafija. Pēc
PIEDZĪVOJUMA dosimies uz mūsu autobusu, kas gaidīs Papardes stacijā, lai dotos mājup – uz Rīgu.
Vakarā ierašanās Rīgā ar lielisku noskaņojumu un neaizmirstamām atmiņām.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas
- Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

36,50

32,50

29,00

26,50

24,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

KONTRASTU ZEMGALE
septembris / oktobris /maijs / jūnijs
Cena: no

24.00 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, DEGUSTĀCIJA un PUSDIENAS!

VISS IEKĻAUTS!

Diena / Maršruts

1.

diena

Rīga-Code-BauskaRundāle-Bārbele-Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 07:00 Jūs sagaidīs autobuss. Dosimies apciemot eksotiskus trušus, un citus zvēriņus,
uz TRUŠU PILSĒTIŅU Codē. Šī vieta ir īpaša ar to, ka garauši dzīvo speciāli būvētās mājiņās, kas ar savu
izskatu neatstāj vienaldzīgu nevienu. Nākamais pieturas punkts būs netālu esošā CSDD
MOTORMUZEJA BAUSKAS FILIĀLE. Gida pavadībā iepazīsim seno lauksaimniecības tehniku,
spēkratus, ar kādiem pārvietojušies jūsu vecāki vai vecvecāki, kā arī dažus unikālus spēkratus. Viens
no tādiem ir Baltijas džips. Vai zinājāt, ka kūka ar nosaukumu SALDĀ BRUNETE top Bauskā?
Ciemosimies pie šīs un citām jaunkundzēm POĻU NAMS SALDUMU RAŽOTNĒ. Sekos īss ieskats vēsturē
- pētīsim, kā tika svērtas un mērītas preces Bauskas apkārtnē apmeklējot izstādi „Svari un mēri
Bauskā”, kas atrodas nesen atjaunotajā Bauskas rātsnamā, brīvais laiks un pusdienas. Majestātiskā
baroka laika oāze - RUNDĀLES PILS UN DĀRZS. Kontrastam apmeklēsim AUSEKĻU DZIRNAVAS
Vecumnieku novada Bārbeles pagastā. Iepazīsim dažādas seno zemnieku dzīves gudrības darba
ritējumu. Mājup dosimies ap plkst. 18:00. Atgriešanās Rīgā ap 19:30.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas
- Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu
un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

32,00

29,00

27,00

25,00

24,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

JELGAVA
septembris – jūnijs
JAUNUMS!
Cena: no

16.00 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Jelgava Rīga

Apskates vietas un objekti
Tepat netālu no Rīgas, atrodas brīnišķīga pilsēta – JELGAVA. Izbrauksim no skolas 09:00, lai dotos
pilsētu iepazīt. Ekskursijas pirmā daļa būs iepazīšanās ar Jelgavas pilsētu. Jelgavas pilsētas ekskursija
sniedz iespēju koncentrētā veidā iepazīt pilsētas senās un jaunās vērtības. Ekskursijas laikā, gan
braucot, gan ejot - redzēsiet Jelgavu no viena gala līdz otram, apskatot ne tikai ievērojamākos tūrisma
objektus, bet arī mazāk zināmās pilsētas vietas. Vai esat apmeklējuši Jelgavas vecpilsētu, Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas torni, Lielupes promenādi, Mītavas tiltu?! Ekskursijas laikā gaidāmi arī īpaši
pārsteigumi un āķīgi uzdevumi. Savukārt ekskursijas otrajā daļā izzināsim Jelgavu kā rūpniecības
pilsētu. Vēl arvien te gatavo māla traukus, apstrādā metālu. Bijušās RAF rūpnīcas teritorijā sabraukušie
mikroautobusi atgādina par laiku, kad Jelgavas vārds bija pazīstams visā plašajā Padomju Savienībā
un arī ārpus tās robežām. Esi gatavs uzzināt - kas notiek Jelgavā?! Atgriežamies Rīgā ap 17:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 5.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 5.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas
- Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

24,00

21,50

19,50

17,50

16,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

PILNĀM MUTĒM UN DARBĪGĀM ROKĀM
GAR LIKTEŅUPI DAUGAVU!
septembris – jūnijs
IZZINOŠI
UN
GARŠĪGI!

Cena: no

30.00 EUR par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, MEISTARKLASE, PUSDIENAS un DEGUSTĀCIJA!
Diena / Maršruts

-

1.

diena

Rīga – Skrīveri –
Koknese - Rīga

-

-

Apskates vietas un objekti
09:00 pie skolas Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos uz LIELVĀRDI. Šoreiz viesosimies IZZIŅAS UN EKSPERIMENTU CENTRĀ
"LIELVĀRDI"! Centra mērķis ir caur vairāk nekā 20 dažādiem eksponātiem, eksperimentiem, nodarbībām un pulciņiem
veicināt bērnu, jauniešu un arī pieaugušo dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.
Tālāk dosimies uz Skrīveriem, lai pildītu punčus ar gardumiem. Izvēlies:
1) Skrīveru gotiņa: Vai zini kā top konfekte „Gotiņa”? Vai zināji, ka ikkatras konfektes „Gotiņa” ietīšana ir roku darbs?
Mēs dodam iespēju to visu uzzināt, kā arī pašam „iemēģināt” roku tinēja profesijā un nogaršot ļoti, ļoti garšīgās
konfektes „Gotiņa! Un ne tikai...
VAI
2) Skrīveru mājas saldējums: Saldējuma pasaule vienmēr ir vilinājusi kā lielus, tā mazus - gan tas, kā saldējums top,
kāda ir tā tapšanas vēsture, gan smalkās nianses saldējumu garšas darināšanas izvēlē! Un, protams, kā bez paša
saldējuma nogaršošanas! Vai esi kādreiz nogaršojis alus, estragona, biešu vai mārrutku saldējumu?! Tev būs iespēja!
Pēc tam, kad tiks apmierinātas fiziskās baudas, piedāvājam apmierināt garīgās baudas, dodoties uz LIKTEŅDĀRZU
Koknesē! Tā ir piemiņas vieta visiem tiem cilvēkiem, kas zuduši Latvijai 20. gadsimtā - tiem, kas cietuši no totalitārajiem
režīmiem, tiem, kas bijuši spiesti doties trimdā, tiem, kas cietuši savu politisko uzskatu vai radurakstu dēļ. Taču vietā, kur
Daugava satek ar Pērsi, atrodas KOKNESES PILSDRUPAS, kuras 1209. gadā bīskaps Alberts te lika uzcelt senlatviešu koka
pils vietā. Būvējot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi, tās pamatus appludināja Daugavas un Pērses ūdeņi. Kokneses pilsdrupas
uzskata par vienu no romantiskākajām vietām Latvijā, par ko būs iespēja pārliecināties arī Jums! Dienas noslēgumā
dosimies uz AMATU, ATPŪTAS UN MĀCĪBU CENTRU „MAZĀ KĀPA”. Kad uzzināsiet stāstu, kas ir „Mazā kāpa”, uzzinājuši
nianses par ādas apstrādi un piedalījušies konkursā, tad pašiem būs iespēja līdzdarboties, izgatavojot suvenīru līdzi
ņemšanai. Izklausās daudzsološi, vai ne?! Un ja vēl beigās ar tēju pacienā... Rīgā atgriezīsimies ~ 20:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma un degustācijas apskates objektos pēc paredzētās programmas;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)

PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

38,50

34,50

33,50

31,50

30,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

LAUMIŅU VILINĀJUMS
septembris / oktobris /aprīlis - jūnijs
VISS IEKĻAUTS!

MAZĀKAJIEM
CEĻOTĀJIEM!
Cena: no

20.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Laumu dabas
parks - Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 9:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai brauktu apmeklēt LAUMU DABAS PARKU, kur atklāsiet dabas
procesu noslēpumus izziņu takās, kā arī izmantosiet plašas aktīvās atpūtas iespējas dabā. Laumu dabas
parkā Jūs sagaidīs parka gids, kura pavadībā dosieties neparastā ceļojumā. Dodoties Bišu takā apgūsiet
seno dravnieku prasmes, iejutīsieties bites lomā un iepazīsiet īstas bišu saimes dzīvi. Putnu takā ciemosieties
pie pterodaktila Alberta un atklāsiet spārnoto draugu pasauli no tālās senatnes līdz mūsdienām. Augu
takā priecāsieties par Laumu dekoratīvo augu un lauku ainavas jauko sadzīvi, aplūkosiet ūdensrožu
krāšņumu, bet Meža takā saklausīsi dabas mūzikas skaņas un uzzināsi ko jaunu par meža augiem un
iemītniekiem. Sporta takā būs iespēja pārbaudīt līdzsvara izjūtu, veiklību, lēkšanas prasmi, izveicību un
grāciju, pārvarot šķēršļu joslas, vai vienkārši vērot ceļabiedru izveicību. Pēc sportošanas laiks Laumiņu
pankūku maltītei, jaukā piknika vietā visiem ekskursantiem tiks pasniegtas siltas pankūkas ar ievārījumu vai
medu un dabīgas sulas dzēriens vai zāļu tēja. Pēc tam dosimies izgatavot piemiņas veltes mājiniekiemkatram ekskursijas dalībniekam būs iespēja izliet savu vaska sveci. Mājupceļā iegriezīsimies ŠINŠILLU
AUDZĒTAVĀ „UPESKALNI”. Zemnieku saimniecība „Upeskalni” ir viena no pirmajām šinšillu audzētavām
Latvijā. Tajā ir apskatāmi vairāki simti šinšillu, ko iespējams paņemt rokās, paglaudīt un pabarot. Tāpat
ekskursantus priecēs dažādi mājlopi, truši un mājputni. Vakarā ierašanās Rīgā ar lielisku noskaņojumu un
neaizmirstamām atmiņām.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas
- Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

29,00

26,00

24,00

22,00

20,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻO UN ZIEDO DZĪVNIEKU PATVERSMEI!

PRIEKI AINIŅAS BRIEŽU DĀRZĀ
septembris / maijs / jūnijs
MAZĀKAJIEM
CEĻOTĀJIEM!
Cena*:

21.50 EUR

par personu

*1 EUR no šīs ceļazīmes cenas tiek ziedots Tukuma
pilsētas dzīvnieku patversmei!

VISS IEKĻAUTS!

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un PUSDIENAS!

Diena / Maršruts
1. diena
Rīga – Mazsālijas Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 8.00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos uz caur Sabili, kur piestāsim nofotografēties kādā no
privātmājas pagalmiem, kurā ir atrodama pašdarinātu LEĻĻU KOLEKCIJA un KULDĪGU – lai apskatītu
platāko ūdenskritumu Eiropā, uz pašu Kurzemes sirdi - Kuldīgas novada Snēpeles pagastu, kur atrodas
“Mazsālijas” un AINIŅAS BRIEŽU DĀRZS, kur Jūs sagaida piedzīvojums kopā ar Ežuku Žuku un Ainiņas briežu
dārza draugiem! Ciemosimies pie mežacūkām – Anša un Grietas, barosim briežus, spēlēsim gadalaiku
spēles dabā, darbosimies ar dabas materiāliem radošajās darbnīcās un visādi citādi – būs forši! Pēc
rosīgajiem notikumiem mielosimies ar pankūkām, kas pasniegtas ar Omes zapti un citiem našķiem! 
Vakarpusē ierašanās Rīgā ar lielisku noskaņojumu un neaizmirstamām atmiņām.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
pusdienas;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 7.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 7.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7 dienas
- Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

30,50

27,00

25,00

23,00

21,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

CEĻI DAŽĀDI UN PŪKAIŅI DAŽĀDI
septembris / maijs / jūnijs
MAZĀKAJIEM
CEĻOTĀJIEM!
Cena: no

29.00 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem!

Diena / Maršruts
1. diena
Rīga – Lāči – Mini
Zoo „Zemgales
Poniji” – Trušu
pilsētiņa
„Pilsmuižkungi” –
Atrakciju parks
„Labirinti” - Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas plkst. 09:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos uz MAIZES CEPTUVI „LĀČI” un uzzinātu ne tikai par
maizes tapšanas tradīcijām, bet arī iemēģinātu roku tās radīšanā! Kad maizīte būs sacepta, dosimies uz
MINI ZOO „ZEMGALES PONIJI”. Poniji, ēzeļi, mūlis, lama, punduraitas, pundurkazas, pundurcūkas...
Apskatīsim zoodārzu un klausīsimies stāstījumā par dzīvnieku kopšanu un barošanu. Šeit arī iekārtota lieliska
piknika vieta, lai notiesātu līdzpaņemtās maizītes un uzceptu desiņas (ugunskura vieta nodrošināta)! Pēc
maltītes ieturēšanas dosimies uz TRUŠU PILSĒTIŅA „PILSMUIŽKUNGI”. Šeit Jūs esat aicināti aplūkot vairāk
nekā 65 dažādu trušu šķirnes mazā, īpašā pilsētiņā, kurā ir gan mājas, gan ielas un pat laternas! Savukārt
lustīgam dienas noslēgumam dosimies uz ATRAKCIJU PARKU „LABIRINTI”! Parkā atradīsiet jautros labirintus,
"Labirintu" spēli ar koka kājām, būs iespēja vizināties ar velokartiem, braukt ar gaisa krēslu, spēlēt futbolu,
volejbolu, lēkāt uz batutiem un lidot ar maisiem, kā arī dažādas citas veiklības un erudīcijas spēles. Tāpat
parkā ir "Labirintbols un Grāsbols", "lidojošais boulings", bumbiņrallijs, slidkalniņš un mini golfs! Vakarā
ierašanās Rīgā ar lielisku noskaņojumu un neaizmirstamām atmiņām.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
pusdienas;
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 – 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

37,00

34,00

31,50

30,50

29,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

GAR VIDZEMES PIEKRASTI
septembris / maijs / jūnijs

JAUNUMS!
Cena: no

22.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un čipsu degustācija!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Ādažu Čipši –
Saulkrastu
Velosipēdu Muzejs –
Jūras parks –
Minhauzena
pasaule – Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 9:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos uz ĀDAŽU ČIPSU RAŽOTNI. Ražotnē Jūs iepazīstinās ar čipsu
tapšanas procesu. Ikvienam būs iespēja uzzināt par čipsu izcelsmi un uzturvētību, kā našķēties, saglabājot
veselīga uztura pamatprincipus. Pēc čipsu degustēšanas tālāk dosieties uz SAULKRASTASTU VELOSIPĒDU
MUZEJU, kur varēsiet apskatīt tēva un dēla Jāņa un Gunta Sereginu velosipēdu kolekciju. Muzejā
aplūkojams viens no pirmajiem augstrata divriteņiem, velosipēds ar pirmajām piepūšamajām riepām un
pat koka divritenis. Šī ir vienīgā seno velosipēdu kolekcijas Latvijā. Pirms nākamās aktivitātes vajag
atpūsties, tādēļ ceļš vedīs uz PIEJŪRAS PARKU - Saulkrastos, lai atvilku elpu, baudītu skaisto skatu un apēstu
kādu līdzi paņemto sviestmaizi! Dienu noslēgsiet ar vienu no apmeklētākajiem muzejiem Latvijā
MINHAUZENA MUZEJU un MINHAUZENA MEŽA TAKU! Muzejs iekārtots atjaunotajā Duntes muižas kungu
mājā tieši tajā pašā vietā, kur kādreiz bija barona mājvieta. Šeit Jūs baronu iepazīsiet kā prinča Antona
Ulriha pāžu Ukrainas stepēs un Krievijas galmā, kā armijas virsnieku, mīlošu vīru, kaislīgu mednieku un
aizrautīgu stāstnieku - cilvēku, kurš aizgūtnēm bauda dzīvi, saglabājot spēju smieties par sevi un citiem,
un citādāk skatīties uz pasauli. Savukārt meža taka Jums ļaus iejusties Minhauzena piedzīvojumos.
Atgriešanās Rīgā ap 18:30.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un čipsu degustācija.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
pusdienas;
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

26,00

25,50

24,50

23,00

22,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

LEĢENDAS PAR AGLONAS
BRĪNUMU
septembris / maijs / jūnijs
JAUNUMS!
Cena: no

29.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, pusdienas un podu darināšana!
Diena / Maršruts
1. diena
Rīga – Aglonas
Bazilika – Aglonas
Maizes Muzejs –
Kristus Karaļa Kalns –
Velnezers –
Ķeramikas Darbnīca
– Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 7:00 Jūs gaidīs autobuss, lai dotos uz pasaules nozīmes svētvietu – AGLONAS BAZILIKU.
Iekšpusē atrodas krusta velves, arkas, kolonnas, kas bagātīgi dekorētas rokoko stila rotājumiem. Dienas
turpinājumā dosieties uz AGLONAS MAIZES MUZEJU, kur Jūs sagaidīs pati saimniece latgaliešu tautas
tērpā, ar latgaliešu tautas dziesmām un latgalisku uzrunu. Jūs varēsiet iepazīties ar maizes tapšanas
procesu, kārtīgi pieēst vēderus un baudīt gardas zāļu tējas. Turpat netālu tikai 10 min attālumā
apskatīsiet KRISTUS KARAĻA KALNU. Šo skulptūrdārzu ieskauj dekoratīvo stādu dārzs no 650 augiem un
120 augļu kokiem un šeit ir izvietotas 54 skulptūras par Bībeles sižetiem, koka baznīca, Paradīzes dārzs un
Noasa šķirsts. Esot Aglonā obligāti jāaplūko noslēpumainākais ezers Latvijā – VELNEZERS. Jūs apburs šī
ezera interesantā zaļganīgā krāsa un tas, ka tajā ir netipiski maz ūdensaugu un zivju. Dienas noslēgumā
dosieties izmēģināt roku podu darināšanā un piedalīsieties cepļa kurināšanā KERAMIKAS DARBNĪCĀ pie
Valda Pauliņa. Atgriešanās Rīgā ap plkst. 20:00

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
pusdienas;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa un podu darināšana.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

37,00

34,00

32,00

30,00

29,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

IEPAZĪSTI DAUGAVAS LEJTECES
NOVADUS!
septembris / maijs / jūnijs

JAUNUMS
!

Cena: no

25.50 EUR
par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, pusdienas un radošās darbnīcas!

Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Salaspils
Botāniskais Dārzs –
Ikšķiles Baznīcas
Drupas – Ogres
Vēstures un Mākslas
Muzejs – Ķeguma
HES – Zanzibāra –
Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 9:00 Jūs sagaidīt autobuss, lai dotos ceļojumā pa Daugavas Lejteces novadiem. Pirmā Jūsu
pieturvieta būs viens no Latvijas Valsts zinātnes un kutlūras simboliem - SALASPILS BOTĀNISKAIS DĀRS.
Dārzā atrodas vairāk nekā 5000 koku un krūmu sugas, škirnes un formas un tajā tiek uzturētas Latvijas reto
un aizsargājamo augu kolekcijas. Kā nākamais apskates objekts būs pirmā mūra celtne Baltijā - IKŠĶILES
BAZNĪCAS DRUPAS UZ SV. MEINARDA SALAS. Līdz ar baznīcas celšanu iezīmējams kristietības sākums Latvijā
- sala ir pirmā kristietības svētvieta Latvijā. Tā kā baznīcas drupas atrodas uz salas Daugavas vidū - Jums
tiks dota iespēja tur nokļūt ar kuģīti. Tālāk dosieties iepazīties ar spilgtākajiem notikumiem Ogres pilsētas
vēsturē OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ. Šeit apskatīsiet divas patstāvīgās ekspozīcijas –
“Leģendārā Ogre” un “Ogre – peldu un gaisa kūrorts”, bet ar vēsturi vien nepietiek, tādēļ pēc tik
interesanta stāsta būs jāapskata skaistais OGRES PILSĒTAS SKVĒRS, kur tiks ieturētas pusdienas. Ar pilniem
vēderiem brauksiet uz ĶEGUMA HES enerģētikas muzeju apskatīt tehnoloģisko iekārtu un priekšmetu
kolekciju un iepazīties ar Daugavas spēkstaciju celtniecību un darbības vēsturi. Vēl pirms došanās mājās
aktīvi padarbosieties ĶEKAVAS ZANZIBĀRĀ. Šeit varēsiet izvēlēties kādu no interesantajām aktivitātēm –
ziepju vārīšanu, batikošanu, rotu gatavošanu vai māla podu apgleznošanu. Atgriešanās Rīgā ap plkst.
19:30

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
pusdienas;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

33,00

32,50

31,50

29,00

25,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

PIEDZĪVOJUMI DAUGAVAS
LEJTECES NOVADOS
septembris / maijs / jūnijs
JAUNUMS
!
Cena: no

29.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, pusdienas un piparkūku izgatavošana!
Diena / Maršruts

1. diena
Rīga – Getliņi EKO –
Salaspils Memoriālais
ansamblis – Ķeipene
– Piedzīvojumu parks
Aļaska – Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 9:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos neaizmirstamā klases ekskursijā! No paša rīta brauksiet uz
uzņēmumu GETLIŅI EKO, lai pieēstu pilnus puņčus ar gardiem tomātiem un iepazītu šo videi draudzīgo
uzņēmumu. Pēc tik jautra dienas iesākuma jāatauš atmiņā vēstures stundās apgūtais, īpaši – par Pirmo
un Otro pasaules karu. Dosieties uz netālu esošo SALASPILS MEMORIĀLO ANSAMBLI, kur kādreiz atradās
karagūstekņu un civiliedzīvotāju nometinājuma vietas. Tālāk ekskursija turpināsies Ķeipenē – ĶEIPENES
KINOSTACIJĀ, PIPARKŪKU CEPTUVĒ “ĶEIPENIEŠOS” un ĶEIPENES ŠŪPOĻPARKĀ. Kinostacija ir Ķeipenes
dzelzceļa stacija ar vienīgo saglabājušos sliežu posmu bijušajā maršrutā Rīga – Ērgļi. Tagad, šeit atrodas
ekspozīcija izcilajam kinorežisoram Sergejam Eizenšteinam. Piparkūku ceptuvē varēsiet paši izmēģināt
savu roku veiklību piparkūku veidošanā, bet šūpoļparkā varēsiet kārtīgi izšūpoties. Ar to jautrība vēl nebūs
galā, jo pirms braukšanas mājās varēsiet kārtīgi izpriecāties PIEDZĪVOJUMU PARKĀ “AĻASKA”.
Piedzīvojumu parkā var izmēģināt spēkus dažāda augstuma un sarežģītības trasēs, vertikālu un
horizontālu šķēršļu pārvarēšanu unikālas konstrukcijas tornī. 3/6/9/12m augstumā ir izvietotas 25 dažādas
atrakcijas no virvēm, trosēm, tīkla un koka konstrukcijām. Atgriešanās mājās ap plkst. 19:30

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
pusdienas;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un piparkūku izgatavošana.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

33,00

32,50

31,50

30,00

29,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

LATGALES PRINČI
UN PRINCESES
septembris / maijs / jūnijs
JAUNUMS
!

Cena: no

23.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem un sava mākslas darba izgatavošana!

Diena / Maršruts

Apskates vietas un objekti

1. diena

Pie skolas 7:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai aizvestu uz LATGALES MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS CENTRU
iepazīstināt ar Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību līdz mūsdienām. Tāpat šeit var redzēt unikālo,
visās varavīksnes krāsās zaigojošo Līvanu stiklu, jo amatniecības centrā atrodas arī LĪVANU STIKLA MUZEJS.
Dienu turpināsiet nokļūstot pasakā jeb PREIĻU LEĻĻU MUZEJĀ, kur apskatīsiet galerijas saimnieces,
mākslinieces Jeļenes Mihailovas rokām darinātas lelles un varēsiet ietērpties prinču un princešu tērpos.
Pēc tik aktīva dienas sākuma jāatpūšas un jāieēd līdzi paņemtie labumi DAUGAVPILS VĒSTURISKAJĀ
CENTRĀ. Šēit katra iela īpaša – Daugavpils pilsētas vispievilcīgākā vieta. Esot Daugavpilī nedrīkst
neapmeklēt DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRU. Tā ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur tiks
piedāvāta iespēja iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka abstraktā ekspresionisma pamatlicēja
Marka Rotko oriģināldarbiem. Apskatīsiet burvīgās mākslas ekspozīcijas un paši kļūsiet par mākslinieku izveidojot savu personīgo mākslas darbu. Pa ceļam uz mājām apstāsimies pie NĪCGALES LIELĀ AKMENS,
kas ir pašlaik lielākais zināmais laukakmens Latvijā. Atgriešanās Rīgā ap plkst. 20:00.

Rīga – Latgales
Mākslas un
Amatniecības centrs
– Līvānu Stikla
Muzejs – Preiļu Leļļu
Muzejs – Daugavpils
Vēsturiskais Centrs –
Marka Rotko
Mākslas centrs –
Rīga

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un sava makslas darba izgatavošana.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
pusdienas;
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

31,50

28,50

26,50

24,50

23,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

VISS IEKĻAUTS!

VIDUSLAIKU
PIEDZĪVOJUMS
septembris / maijs / jūnijs
JAUNUMS!
Cena: no

32.50 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par apskates
objektiem, pusdienas un šķēršļu trase!

Diena / Maršruts
1. diena
Rīga – Cēsu
vidusslaiku pils –
Viduslaiku tērpu
darbnīca –
Piedzīvojumu parks
“Supervāvere” –
Rīga

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 9:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos iepazīt CĒSU PILI, klausoties senās leģendas un stāstus. Jūs
sagaidīs pils kalpotājs, kurš iepazīstinās ar pili, tās vēsturi un ar to saistītajiem nostāstiem. Ar pils kalpotāja
palīdzību varēsiet pārliecināties par savām spējām, cīnoties uz līdzsvara baļķa, staigājot uz koka kājām,
metot akmentiņus mērķī, velkot nūju un citos pārbaudījumos. Ar to Jūsu viduslaiku piedzīvojums
nebeigsies, jo tālāk dosieties uz VIDUSLAIKU TĒRPU DARBNĪCU. Jūs tiksieties ar Livonijas ordeņa mestru,
iegūsiet augstus viduslaiku titulus, piedalīsieties viduslaiku prāta un izveicības spēlēs. Varēsiet vērot
bruņinieku pilnā kaujas ietērpā un apbruņojumā un arī paši ieģērbties viduslaiku tērpos. Pirms došanās
mājup iegriezīsieties PIEDZĪVOJUMU PARKĀ “SUPERVĀVERE”, lai atbrīvotos no visas atlikušās enerģijas.
Piedzīvojumu parkā ir vairāk kā 60 atrakcijas – augstu un zemu kokos izvietoti dažādi virvju ceļi, pārejas
un šķēršļi, kā arī ierīkoti garākie nobraucieni pa trosēm. Jums būs iespēja izvēlēties starp trīs dažādām
grūtības trasēm Gaujas ielejas kokos. Atgriešanās Rīgā ap 18:30.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
ekskursiju programma;
pusdienas
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un šķēršļu trase.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

37,00

36,00

34,00

33,00

32,50

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

2 DIENU ATPŪTA IGAUNIJĀ
no oktobra līdz jūnijam
VISS IEKĻAUTS!

JAUNUMS!
Cena: no

89.00 EUR

par personu

Cenā iekļauta maksa par nakšņošanu,
apskates objektiem, pusdienas, vakariņas
un akvaparka apmeklējums!

Diena / Maršruts
1. diena

2. diena

Apskates vietas un objekti
Pie skolas 08:00 Jūs sagaidīs autobuss, lai dotos atpūsties uz Igaunijas burvīgo pilsētu PĒRNAVU. Pirmajā
dienā paredzēta ekskursija pa pilsētu, sātīgas pusdienas un trīs stundu izklaide lielākajā Igaunijas
akvaparkā TERVISE PARADIIS, bet vēlāk turpat Tervise Paradiis viesnīcā tiks sarūpētas vakariņas.
Nakšņošana 3* viesnīcā TERVISE MEDICAL SPA.
Otro dienu sāksiet ar kārtīgu rīta rosmi visai grupai. Pēc rīta rosmes kopīgi dosieties brokastīs pēc kurām
varēsiet izbaudīt ūdens priekus TERVISE MEDICAL SPA peldbaseinā un saunā. Dienas vidū varēsiet
izvēlēties vienu no aktivitātēm - radošās darbnīcas MARJA MAGDALENA ĢILDĒ vai ALPAKA FERMAS
apmeklējumu. Pēc vienas no izvēlētajām aktivitātēm grupa dosies pusdienās, bet pēc pusdienām
dosieties mājās. Atgriešanās Rīgā ap plkst. 21:00.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
ekskursiju programma;
grupas vadītāja - gida pakalpojumi;
nakšņošana (TWIN – divvietīgajā numurā ar 2 atsevišķām gultām (2 personām) vai TWIN – divvietīgajā numurā ar papildus gultu (3
personām) vai vienvietīgajā numurā);
pusdienas un vakariņas (pirmajā dienā);
brokastis (otrajā dienā);
rīta rosme;
sauna un peldbaseins no 6.30 – 17.00;
ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
veselības apdrošināšana.
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties.
Pieteikšanās ceļojumam:
Pieteikšanās ceļojumam pa e-pastu: info@baltictravelstudio.lv
Rezervācija tiks veikta pēc līguma noslēgšanas un 10.00 EUR avansa iemaksas (par personu).
Atlikusī summa jāsamaksā 7 dienas pirms brauciena.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, SIA Travel Studio & Boutique patur tiesības rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma:
Atsakoties no ceļojuma līdz 7 dienas pirms brauciena Jūs zaudējat 10.00 EUR (par personu). Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 7
dienas - Jūs zaudējat visu summu
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un
nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

CENAS (eiro)
PAVADOŠĀS SKOLTĀJAS UZ GRUPU - BEZ MAKSAS!
MAKSĀTĀJU SKAITS
CENA PAR PERSONU

+2
25 - 29

+2
30 - 34

+3
35 - 39

+3
40 - 44

+4
45 - 48

97,00

95,00

93,00

90,00

89,00

Rezervācijām: +371 26450945 |+371 26870269 vai liga@baltictravelstudio.lv | ilze@celoarstilu.lv | info@baltictravelstudio.lv

