
Divas spēles NOR – KAZ MARŠRUTS AR 

Ja ir vēlme ne tikai redzēt hokeju, 
bet mazliet arī apskatīt apkaimi, 

taču brīva laika nav daudz, 
piedāvājam doties aizraujošā 

piedzīvojumā, klātienē vērojot vien 
divas spēles pret nomināli vājākām 

komandām.

Pieteikšanās ceļojumam: 
“Travel Art LV” birojs Rīgā, Graudu ielā 68 A, 301. kabinets, 

darba laiks darba dienās 10.00-18.00. 
Tālrunis 27717555, e-pasts ilze.jakovleva@travelart.lv.

CENĀ IETILPST:
∙ Lidojums Rīga – Štutgarte – 

Rīga ar rokas bagāžu līdz  
8 kg un nododamo bagāžu  
līdz 20 kg,

∙ transfērs no Štutgartes uz 
viesnīcu Cīrihē un no viesnīcas 
uz Štutgartes lidostu,

∙ “Travel Art LV” pārstāvja 
pakalpojumi Šveicē,

∙ 3 naktis 2* viesnīcā Cīrihes 
apkaimē ( 5,6 km no arēnas) 
divvietīgā istabā ar brokastīm,

∙ ceļojuma apdrošināšana.
 
CENĀ NEIETILPST:
∙ Hokeja spēļu biļetes,
∙ sabiedriskais transports Cīrihē 

(nokļūšana uz/no spēlēm 

690 EUR

ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA:
∙ Atsakoties no ceļojuma līdz 10.12.2019 

atgūst visu iemaksāto summu.
∙ Atsakoties no ceļojuma līdz 15.01.2020 

zaudē 50% no iemaksātās summas.
∙ Atsakoties no ceļojuma līdz 1.04.2020 

zaudē 50% no ceļazīmes vērtības.
∙ Atsakoties no ceļojuma pēc 1.04.2020 

zaudē 100% no iemaksātās summas.
∙ Vārda maiņa iespējama bez 

piemaksas līdz 27.04.2020. No 
28.04.2020 līdz 5.05.2020 vārda 
maiņa maksā 100 EUR. Vēlāk vārda 
maiņa nav iespējama.

∙ Iemaksātā nauda par spēļu biļetēm 
netiek atmaksāta.
∙ Minimālais cilvēku skaits grupā – 20 
personas.

paredzēta ar sabiedrisko 
transportu) dienā ap 6-10CHF,

∙ ieejas maksas apskates 
objektos, muzejos,

∙ personiskie tēriņi.

APMAKSAS NOTEIKUMI:
200 EUR plus maksa par biļetēm, 
piesakoties braucienam.
200 EUR līdz 06.01.2020.
Atlikusī summa līdz 01.04.2020.
“Travel Art LV” patur tiesības 
mainīt ceļojuma cenu, mainoties 
Šveices franka kursam attiecībā 
pret eiro.

Ja minētās iemaksas nav veiktas 
laikus, “Travel Art LV” patur 
tiesības anulēt ceļojumu.

SESTDIENA, 
9. MAIJS

Brokastis. Brīva priekšpusdiena, ko iesakām izmantot pilsētas iepazīšanai. Cīrihe gan nav 
pilsēta, kas liek elpai aizrauties, aplūkojot arhitektūras brīnumus uz Alpu fona, bet ir gana inte-
resanta tiem, kuru intereses sniedzas tālāk. Piemēram, kur vēl, ja ne Cīrihē apmeklēt Naudas 
muzeju! Bet jebkuram sporta cienītājam noteikti būs interesanti iepazīt FIFA muzeju, savām 
acīm redzot sporta karaļa vēsturi un attīstību.
16.20 SPĒLE LATVIJA – NORVĒĢIJA.  

SVĒTDIENA, 
10. MAIJS

Brokastis. Brīvs rīts.
16.20 SPĒLE KAZAHSTĀNA (kas pērn izcīnīja tiesības startēt elites divīzijā) – LATVIJA.

PIRMDIENA, 
11. MAIJS

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. No rīta transfērs uz Štutgartes lidostu.
14.25 – 17.35 lidojums Štutgarte – Rīga.

PIEKTDIENA, 
8. MAIJS

10.25 pulcēšanās lidostā “Rīga” pie “T.G.I. Fridays” restorāna 
(ieejot lidostā, pa labi līdz galam).
12.25 – 13.45 lidojums Rīga   – Štutgarte.
Reinas ūdenskrituma apskate. Vakarā ierašanās Cīrihē. 


