
 

  

 

VASARAS SEZONA 2018 

 

Vasaras sezonas 2018 ceļojumu agrās rezervēšanas akcija ir sākusies!  

11 vispopulārākie virzieni, no kuriem 3 – pilnībā jauni Latvijas tūrisma tirgū: 

 

- Peloponesa: kontinentālās Grieķijas dižākā pērle; pieejamas cenas ģimenes atpūtai un 

brīnišķīgas pludmales; 

 

- Itālijas Adrijas jūras piekraste: šogad mēs no Rīgas lidosim ar tiešo avioreisu uz dzīves 

ziņā turīgo Markes reģionu (Ankonas lidostu). Tas ļaus paplašināt viesnīcu piedāvājumu 

Adrijas jūras reģionā (no ekonomiskā Rimini segmenta ziemeļu pusē līdz Sanbenedito del 

Trento dienvidu virzienā) vēl par 50 viesnīcām; 

 

- Аlgarve (Faro lidosta): ceļojumus šajā virzienā uzsāksim agrā pavasarī, kad Portugālē jau 

būs ļoti silts. Tiks veikti 5 lidojumi pavasarī un 5 lidojumi vēlā rudenī, kad Algarvē valda 

“mūsu vasaras” temperatūra. 

Novēlam lielisku Vasaras sezonu 2018! 
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 Virziens  Sākot no  A/K  Rezervēt 

 ALGARVE (Faro, Portugāle)   no 25. aprīļa    Jaunums 2018    airBaltic   Drīz 

 ANTALJA   no 21. aprīļa   airBaltic   Rezervēt 

 BARSELONA    no 25. maija  airBaltic   Drīz 

 BURGASA    no 26. maija  airBaltic   Rezervēt 

 KIPRA (Larnaka)   no 21. aprīļa   airBaltic   Rezervēt 

 KRĒTA (Iraklija)  no 29. aprīļa  airBaltic   Rezervēt 

 MALJORKA    no 27. maija  airBaltic   Drīz 

 PELOPONESA (Patra, Grieķija)  no 27. maija   Jaunums 2018    airBaltic   Drīz 

 MARKE (Ankona, Itālija)  no 03. jūnija   Jaunums 2018   airBaltic   Drīz 

 RODA    no 11. maija   airBaltic   Rezervēt 

 SICĪLIJA (Katānija, Itālija)    no 13. maija   airBaltic   Drīz 

 

 

Sekojiet jaunākajai informācijai par viesnīcām un piedāvājumiem, kas katru dienu 

papildina on-line rezervēšanas sistēmu. 

 

Cenas var mainīties atkarībā no pieprasījuma, un ceļojuma galīgā cena ir spēkā līdz ar 

rezervācijas apstiprināšanu, kuru veic tūroperators. 

 

   

 

 

AGRĀS REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI: 

 

Apmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi: 

 rezervācijām, kuras veiktas no 17.10.2017. (plkst. 17:00) līdz 29.12.2017. (plkst. 

19:00): 

 rezervāciju anulācija, kas veikta līdz 31.10.2017, plkst. 19:00 – bez maksas; 

 rezervāciju anulācija pēc 31.10.2017, plkst. 19:00: 

Klientam: ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas 30 kalendārās dienas vai vairāk – 

tiek ieturēti €70 no cilvēka; ja līdz ceļojuma sākumam atlicis mazāk par 30 

kalendārām dienām – soda nauda 100% apmērā. 
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Apmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi rezervācijām, kuras tiek veiktas no 

29.12.2017. (plkst. 19:00): 

 apmaksa 20%, atlikusī summa jāapmaksā līdz laikam, kad atlikušas ne mazāk kā 

30 kalendārās dienas līdz ceļojuma sākumam; 

 jebkuras izmaiņas, kas veiktas rezervācijās – tikai pēc saskaņošanas ar TEZ TOUR; 

 rezervāciju anulācija: 

- ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas 30 kalendārās dienas vai vairāk – tiek 

ieturēti 20% no kopējās ceļojuma cenas; 

- ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām – soda 

nauda 100% apmērā. 

Citi būtiski nosacījumi: 

 cenas atsevišķām viesnīcām vai iebraukšanas datumiem līdz akcijas beigām var 

tikt paaugstinātas; 

 visas cenas aplūkojamas mūsu on-line rezervācijas sistēmā.  Visi virzieni katru 

dienu tiek papildināti ar jauniem viesnīcu piedāvājumiem. 
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