
MARŠRUTS AR AVIO

2 SPĒĻU BRAUCIENS (CAN, DEN) 14.–17. MAIJS/2018.

UZ PASAULES ČEMPIONĀTU HOKEJĀ

PIRMDIENA
14. maijs

Plkst. 10.50 tikšanās lidostā “Rīga” pretim “airBaltic” kasēm. Plkst. 12.50 lidojums 
Rīga – Billunda. Transfērs uz viesnīcu Vailē, kas čempionāta laikā pārvērtīsies par latviešu 
hokeja fanu galvaspilsētu. Vēlāk dosimies uz Herningu. 
PLKST. 20.15 SPĒLE KANĀDA – LATVIJA. Nakts viesnīcā.

OTRDIENA
15. maijs

No rīta dosimies uz Jellingu. Jellinga ir neliela pilsēta apmēram 10 kilometru attālumā no  
Vailē, kas būs galvenā latviešu hokeja fanu pilsēta. Tā ir īpaša vieta, jo tieši šeit atrodas  
senākie rūnu akmeņi. Rūnu teksts, kas izkalts akmeņos, tiek datēts ar 10. gadsimtu. Zīmīgi,  
ka šeit arī atrodas rūnakmens, kurš uzstādīts karaļa Haralda I Zilzobja laikā, un vēstī, ka kopš 
šī brīža dāņi pāriet kristietībā. Jellingā mājvietu radis arī viens no lielākajiem Vikingu muzejiem, 
kurā ieeja ir par brīvu. Darba laiks katru dienu no plkst. 10.00-17.00. Pēc tam ceļš uz Herningu, 
brīvais laiks pilsētas centrā. 
PLKST. 20.15 SPĒLE LATVIJA – DĀNIJA.
Nakts viesnīcā.

TREŠDIENA
16. maijs

Izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz Billundas 
lidostu. Plkst. 14.30 lidojums Billunda – Rīga. 
Plānotais ierašanās laiks Rīgā plkst. 17.20.

Birojs: BA Turība, C234 kabinets, Graudu ielā 68, LV 1058, Rīga
Tālr: + 371 67622316;  Mob: +371 27717555

E-pasts: info@travelart.lv       twitter.com/TravelArtLV       Skype: travel_art

Maz, bet ļoti labi. Varēsim redzēt gan divas ļoti interesantas 
spēles, gan arī kaut nedaudz iepazīt seno vikingu vēsturi, 
kā arī ieraudzīt rūnakmeņus, kuros vēstīts, ka dāņi pāriet 
kristietībā. Brauciena laikā Jums būs iespēja apmeklēt 2 
Latvijas izlases spēles:
14. maijā 20:15 ar Kanādu
15. maijā 20:15 ar Dāniju
Turp dosimies ar AirBaltic uz Billundas lidostu, kura atrodas 
vistuvāk čempionāta norises vietai, mazpilsētiņai Herningai. 
Atpakaļceļā jums ir iespēja izvēlēties – vai nu doties ar 
autobusu caur Vāciju un Poliju (ar iespēju iepirkties lētajā 
Vācijā), vai ātri un komfortabli lidot ar tiešo reisu no Billundas. 
Brauciena laikā iepazīsim skaisto Dānijas mazpilsētu Vaili, 
senos rūnakmeņus Jellingā kā arī festivāla atmosfēru pie 
pašas arēnas.
Ja vēlaties doties šajā ceļojumā, bet uz ilgāku periodu, droši 
sazinieties ar biroju – “Travel Art LV” konsultanti piemeklēs 
alternatīvas, atbilstošas Jūsu vēlmēm.

Cena: 395 EUR

∙ Vēlies ietaupīt un pilnībā izbaudīt  
hokeja čempionāta gaisotni, dzīvojot  
Herningas Fanu ciemata teltīs vai izstāžu  
hallēs izvietotajās istabiņās? Arī tas ir  
iespējams! Travel Art LV konsultantes  
izstrādās īpašu piedāvājumu.
∙ Piemaksa par vienvietīgu istabu:  
50 EUR/nakts.
∙ Piemaksa par lidojumu atpakaļceļā  
Billunda – Rīga ar iekļautu 20 kg bagāžu 
160 EUR.
∙ Spēļu biļetes sākot no 20 EUR,  
pieejamas septiņas kategorijas.

Pieteikšanās
∙ Avanss 25 EUR
∙ Otrā iemaksa 225 EUR līdz 01.02.2018.
∙ Pilna summa līdz 01.04.2018. 
∙ Ja minētās iemaksas nav izdarītas 

laikus, Travelart patur tiesības anulēt 
jūsu ceļojumu.

Atteikšanās: 
∙ Līdz 01.02.2018. zaudētā summa  

25 EUR
∙ Pēc 01.02.2018. zaudētā summa  

225 EUR
∙ Pēc 01.04.2018. zaudēta visa summa
∙ Līdz 01.04. 2018. iespējams bez 

maksas ceļojumu pāradresēt citai 
personai. 01.04. – 01.05.2018. vārda 
maiņa 50 EUR.

Ceļojuma cenā ietilpst:
∙ Aviobiļetes Rīga – Billunda ar 

bagāžu
∙ atkarībā no izvēlētā ceļojuma 

varianta vai nu Billunda – Rīga 
aviobiļetes jeb brauciens ar 
autobusu un naktsmītne Polijā

∙ Transporta pakalpoumi Dānijā
∙ Viesnīca Cabinn Vejle 2vietīgas 

istabas (divstāvīgas gultas) ar 
dušu, WC un brokastīm

∙ Veselības apdrošināšana
∙ Travel Art LV pārstāvja 

pakalpojumi

Ceļojuma cenā neietilpst:
∙ Hokeja biļetes
∙ Ieejas maksas apskates objektos
∙ Personīgie tēriņi


