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Ceļojumu aģentūra „Baltic Travel Studio & Boutique” piedāvā! 
Atpūta Kurzemē! 

Individuāli maršruti autobraucējiem! 
 
KAS MĒS ESAM?  

- Jauna koncepta ceļojumu aģentūra Baltijā!   
- Mūsu ceļojumu veidošanas pamatprincipi ir klasiskas vērtības ar izmeklētiem, neparastiem un unikāliem risinājumiem! 

- Mēs ticam savas Baltijas zemes skaistumam un esam pārliecināti par tās skaistumu un iespējām, ko tā devusi ceļojumu 

piedāvājumu veidošanai! 
- Mūsu klients ir vienīgais, unikālais un neatkārtojamais, tāpat kā viņa vēlmes un vajadzības! 

- Esam pieejami un atvērti ceļotājiem, kas ceļo kā individuāli, tā grupās, kā arī tiem ceļotājiem, kas iegādājas ceļojumus 
globālajā tīmeklī - jebšu visiem tiem, kas ceļo ar stilu vai meklē ceļojumus ar stilu! 

- Ceļojumu meistarošana iespējams ir vienīgā lieta, kas mums padodas vislabāk! Mūsu meistari ir ar ilggadēju pieredzi 
ceļojumu pasaulē! Tie piedalās visos procesos, pamēģina pirms piedāvā un rekomendē tikai to, ko paši izmēģinājuši un 

pašiem paticis. Tie izpēta, pārbauda, izstrādā un pārliecinās vai piedāvātais produkts Jūs ir apmierinājis pēc tā 

lietošanas! 
 

KO MĒS PIEDĀVĀJAM? 
- Ceļojumi ar automašīnu individuāļiem un grupām ar savu transportu vai īrētām automašīnām. 

- Klasiskas ceļojumu tūres - ekskursijas, naktsmītnes, izklaides un atpūtas iespējas individuāļiem un grupām.  

- Premium jeb luksus klases ceļojumu tūres - ekskursijas, naktsmītnes, izklaides un atpūtas iespējas individuāļiem 
un grupām.  

- Dzīvniekiem draudzīgi ceļojumi.  
- Konsjērža pakalpojumi - transferu serviss, biļetes uz dažādiem pasākumiem, palīdzība vīzu noformēšanā utt. 

- Dzīves stila vadība jeb Life Style Management - darījumu viesiem, kam nepieciešami dažādi servisi, sākot no ziedu 

pasūtīšanas un tūrisma pakalpojumu piedāvāšanas līdzbraucējiem līdz tikšanās plānošanai, dažādu konsultāciju 
rīkošanai un jurista pakalpojumiem. 

- MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Events) grupām un korporatīvajiem klientiem. 
 

KĀPĒC AR MUMS IZVĒLAS STRĀDĀT? 
- Profesionāla un licenzēta kompānija; 

- Plašs ceļojumu piedāvājuma klāsts Baltijā; 

- Personāls, kas izcili pārzina Baltijas reģionu; 
- Plašs sadarbības partneru loks; 

- Izpalīdzīgs un draudzīgs personāls; 
- Elastīgi dažādu izmaiņu gadījumā. 

 

KĀPĒC KURZEME? 
 

Kurzeme vēsturiski ir viens no Latvijas novadiem. Kurzemes lepnums ir tās meži un Baltijas jūras stāvkrasti, smilšu pludmales 
400 km garumā, daba un kultūra! Mazās pilsētas – Kuldīga, Saldus, Talsi un Tukums – ikvienu tās viesi apbur ar mazpilsētu 

šarmu, toties Ventspils un Liepāja jau daudzus gadus ir populāri tūrisma galamērķi kā vietējiem, tā ārzemju viesiem!  
 

Apmeklējot Kurzemi iespējams iepazīt kā Latviju, tā tās iedzīvotājus. Kāpēc izvēlēties apceļot tieši Kurzemi? Tāpēc, ka tieši šeit 

vislabāk var iepazīt Latvijas dabu, kultūru un iedzīvotājus – to paražas un tradīcijas, kā arī iepazīt ikdienas dzīvi!  
 

Ceļojumu piedāvājumi tapuši sadarbībā ar Kurzemes tūrisma asociāciju! 
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ATPŪTA ZIEMEĻLATVIJĀ - KURZEMĒ! 

 

 

Ceļojums gar Baltijas jūru 
Ceļojums gar Baltijas jūru piedāvā iepazīties ar piejūras 
zvejnieku ciematu dzīvi un nodoties atpūtai jūras krastā. 
Līdzās seniem un maziem zvejnieku ciematiem, aicinām 
apmeklēt lielas un mūsdienīgas pilsētas: Ventspili, kas 

piemērota atpūtai ar ģimeni vai draugu lokā un Liepāju, ko 
dēvē par Latvijas mūzikas galvaspilsētu.  

Cena par personu:  
Ar īrētu automašīnu: no 135 eiro 
Ar personīgo automašīnu: no 84 eiro 
Ilgums: 4 dienas 
Izbraukšana: katru dienu 
Transporta veids: automašīna 
Maršruta garums: 680 km 

 

Kurzemes romantiskās pilsētas 
Kurzemes romantisko pilsētu maršruts ir viens no 

gleznainākajiem maršrutiem! Šajā ceļojumā iespējams izzināt 
un iepazīt Latvijas dabu, pilis un muižas, baznīcas un senās 
Kurzemes pilsētas – Aizputi, kas ievērojama ar romantisko 
koka apbūvi, Saldu - zināma kā saldumu pilsēta Latvijā un 

Kuldīgu – seno Kurzemes galvaspilsētu.  

Cena par personu:  
Ar īrētu automašīnu: no 108 eiro  

Ar personīgo automašīnu: no 68 eiro 
Ilgums: 3 dienas 
Izbraukšana: katru dienu 
Transporta veids: automašīna 
Maršruta garums: 490 km 

 

Kurzemes zaļais loks 
Kurzemes zaļais lokā aicinām Jūs iepazīt daudzveidīgo dabu, 
apmeklēt Ķemeru nacionālo dabas parku netālu no Jūrmalas, 

vērot putnus Kaņiera un Engures ezera apkārtnē, apskatīt 
Kolkas ragu, lai vērotu kā saule riet vai baudītu saules peldes 
vietā, kur satiekas divas jūras, kā arī pastaigāties pa Talsiem 

un Tukumu – pakalnu pilsētām.  

Cena par personu:  
Ar īrētu automašīnu: no 59 eiro 
Ar personīgo automašīnu: no 37 eiro 
Ilgums: 2 dienas 
Izbraukšana: katru dienu 
Transporta veids: automašīna 
Maršruta garums: 460 km 

 

Pilis un muižas Kurzemē 
Kurzemes pilis un muižas stāstīs par Latvijas vēstures 

līkločiem un iepazīstinās Jūs ar dažādu laikmetu vietējo dzīvi 
Kurzemē!  

Cena par personu:  
Ar īrētu automašīnu: no 138 eiro  
Ar personīgo automašīnu: no 91 eiro 
Ilgums: 4 dienas 
Izbraukšana: katru dienu 
Transporta veids: automašīna 
Maršruta garums: 510 km 

 
 

Gastronomiskās baudas Kurzemē 
Gastronomiskā tūrē Jūs iepazīstinās ar dažādu gadsimtu 

virtuvi Kurzemē, tradicionālajiem ēdieniem latviešu virtuvē, 

zāļu tējām, ozolzīļu kafiju, vietējo alu un saldumiem!  

Maršrutu iespējams kombinēt ar 
citiem piedāvātajiem maršrutiem! 

 
 

Ciemos pie vīndariem Kurzemē 
Ciemojoties pie vīndariem Kurzemē, iespējams uzzināt ne 

tikai vīna darināšanas tradīcijas Latvijā, bet arī to, ka pirmie 
vīndari Kurzemē jau atrodami 14. gadsimtā un Kurzemes 
hercogistē darināto vīnu eksportēja arī uz citām valstīm. 

Protams, piedāvājam Jums iespēju šos vīnus un uzlējumus, 
kas gatavoti no vīnogām, citām ogām un augļiem, arī 

degustēt.  

Maršrutu iespējams kombinēt ar 
citiem piedāvātajiem maršrutiem! 

 

SPA un tradicionālās pirtis Kurzemē 
Īpašs piedāvājums ir SPA un tradicionālā pirts kultūra! 

Piedāvājam izbaudīt tradicionālo pirts rituālu un skaistumu 
atjaunot ar piena vai zāļu SPA. 

Maršrutu iespējams kombinēt ar 
citiem piedāvātajiem maršrutiem! 
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MARŠRUTI KURZEMĒ 

 

Ceļojums gar Baltijas jūru  
 

Maršruts 
4 dienas / ~ 680 km 

Maršruta apraksts un apskates objekti  

1 diena (~110 km) 
Rīga – Jūrmala - 

Mērsrags 

Ierašanās Rīgā. 
Brauciens ar automašīnu: Rīga – Jūrmala - Mērsrags 
Apskates objekti brauciena laikā: Kaņiera ezers un 
dabas takas - Engures dabas parks. 
Nakšņošana viesu mājā. 

2 diena (~150 km) 
Mērsrags – Kolka - 

Ventspils 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Mērsrags – Kolka - Ventspils 
Apskates objekti brauciena laikā: Slīteres nacionālais 
parks - Kolkas rags. 
Nakšņošana viesu mājā. 

3 diena (~120 km) 
Ventspils – Jūrkalne – 

Pāvilosta - Liepāja 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Ventspils – Jūrkalne – Pāvilosta - 
Liepāja 
Apskates objekti brauciena laikā: Ventspils – Livonijas 
ordeņa pils, Amatnieku māja, Piejūras dabas muzejs, 
šaursliežu dzelzceļš ar lokomotīvi - Jūrkalnes stāvkrasti - 
Pāvilosta – zvejnieku ciemats.  
Nakšņošana viesu mājā. 

4 diena (~300 km) 
Liepāja – Pape - Rīga 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Liepāja – Pape - Rīga 
Apskates objekti brauciena laikā: Liepāja – mūzikas 
galvaspilsēta, Karosta un tās cietums, kā arī Papes dabas 
parks.  
Atgriešanās Rīgā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  

 

 
Cena (eiro / par personu) no  

 1 pieaug. 2 pieaug. 3 pieaug. 4 pieaug. 

Ar īrētu automašīnu 326 188 141 135 

Ar personīgo 
automašīnu 

155 102 84 92 

Cenas piedāvājums 

Cenā iekļauts: 
- Automašīnas īre (ja izvēlaties īrēt) saskaņā ar 

programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Naktsmītnes ar brokastīm (ekonomiskās klases) saskaņā 

ar programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Maršruta apraksts elektroniskā formātā ar pilnu apskates 

objektu aprakstu, koordinātēm un norādēm par 
nakšņošanu; 

- 24 stundu palīdzība; 
- Nodokļi un nodevas. 

Papildus izmaksas: 
- Transports no/uz brauciena sākuma vietu, kas norādīta 

programmā;  
- Pusdienas un vakariņas (ja nav norādīts programmā); 
- Ieejas biļetes (ja nav norādīts programmā); 
- Samaksa par stāvvietām, maksas ceļo un citas nodevas 

saistītas ar transportlīdzekli; 
- Automašīnas pašrisks; 
- Vīza; 
- Personīgie izdevumi. 

 

 
Cenas ceļojumiem kopā ar bērniem pēc pieprasījuma! Bērniem piedāvājam atlaides! 
Dienu skaitu iespējams palielināt un maršrutu pagarināt, kombinējot ar dažādiem papildus piedāvājumiem!  
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Kurzemes romantiskās pilsētas 
 

Maršruts 
3 dienas / ~ 490km 

Maršruta apraksts un apskates objekti  

1 diena (~220 km) 
Rīga – Saldus – 

Skrunda – Aizpute - 
Liepāja  

Ierašanās Rīgā. 
Brauciens ar automašīnu: Rīga – Saldus – Skrunda – Aizpute - 
Liepāja  
Apskates objekti brauciena laikā:  
Saldus un saldummīļu tūre - Kalnamuiža un Piena muzejs, 
Aizpute – mazpilsēta ar koka apbūvi - Liepāja – mūzikas 
galvaspilsēta.  
Nakšņošana viesu mājā. 

2 diena (~115 km) 
Liepāja – Pāvilosta 

– Jūrkalne - Kuldīga 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Liepāja – Pāvilosta – Jūrkalne - 
Kuldīga  
Apskates objekti brauciena laikā: Jūrkalnes stāvkrasti - 
Ēdoles pils - Kurzemes senā galvaspilsēta – Kuldīga, ko mēs 
dēvēt arī par Latvijas „Šveici”. 
Nakšņošana viesu mājā. 

3 diena (~155 km) 
Kuldīga – Sabile – 
Kandava – Tukums 

- Rīga 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Kuldīga – Sabile – Kandava – 
Tukums - Rīga 
Apskates objekti brauciena laikā: Abavas senlejas dabas 
parks - pilsētas - Sabile un Kandava - Jaunmoku pils - 
rožu pilsēta – Tukums. 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

Cena (eiro / par personu) no 

 1 pieaug. 2 pieaug. 3 pieaug. 4 pieaug. 

Ar īrētu 
automašīnu 

246 149 111 108 

Ar personīgo 
automašīnu 

118 85 68 75 

Cenas piedāvājums 

Cenā iekļauts: 
- Automašīnas īre (ja izvēlaties īrēt) saskaņā ar programmā 

paredzēto dienu skaitu;  
- Naktsmītnes ar brokastīm (ekonomiskās klases) saskaņā ar 

programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Maršruta apraksts elektroniskā formātā ar pilnu apskates 

objektu aprakstu, koordinātēm un norādēm par nakšņošanu; 
- 24 stundu palīdzība; 
- Nodokļi un nodevas. 

Papildus izmaksas: 
- Transports no/uz brauciena sākuma vietu, kas norādīta 

programmā;  
- Pusdienas un vakariņas (ja nav norādīts programmā); 
- Ieejas biļetes (ja nav norādīts programmā); 
- Samaksa par stāvvietām, maksas ceļo un citas nodevas 

saistītas ar transportlīdzekli; 
- Automašīnas pašrisks; 
- Vīza; 
- Personīgie izdevumi. 

 

 
Cenas ceļojumiem kopā ar bērniem pēc pieprasījuma! Bērniem piedāvājam atlaides! 
Dienu skaitu iespējams palielināt un maršrutu pagarināt, kombinējot ar dažādiem papildus piedāvājumiem!  
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Zaļais loks Kurzemē 

 

Maršruts 
2 dienas / ~ 460 km 

Maršruta apraksts un apskates objekti  

1 diena (~190 km) 
Rīga – Tukums – 
Ugāle – Ventspils 

Ierašanās Rīgā. 
Brauciens ar automašīnu: Rīga – Tukums – Ugāle – 
Ventspils  
Apskates objekti brauciena laikā: Kino pilsētiņa Cinevilla 
– rožu pilsēta Tukums – Jaunmoku pils – Šokolādes 
muzejs Pūrē – ērģeļu darbnīca Ugālē – Ventspils – 
pilsēta atpūtai ar ģimeni.  
Nakšņošana viesu mājā. 

2 diena (~270 km) 
Ventspils – Kolka – 
Dundaga – Talsi – 
Rideļi – Jūrmala - 

Rīga 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Ventspils – Kolka – Dundaga – 
Talsi – Rideļi – Jūrmala - Rīga  
Apskates objekti brauciena laikā: Kolkas rags – 
Dundagas pils – Laumu dabas parks – 9 pakalnu 
pilsēta Talsi – Rideļu dzirnavas – Jūrmala. 
Atgriešanās Rīgā. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
  

  
 

 
Cena (eiro / par personu) no 

 1 pieaug. 2 pieaug. 3 pieaug. 4 pieaug. 

Ar īrētu automašīnu 165 91 65 59 

Ar personīgo 
automašīnu 

80 48 37 38 

Cenas piedāvājums 

Cenā iekļauts: 
- Automašīnas īre (ja izvēlaties īrēt) saskaņā ar 

programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Naktsmītnes ar brokastīm (ekonomiskās klases) saskaņā 

ar programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Maršruta apraksts elektroniskā formātā ar pilnu apskates 

objektu aprakstu, koordinātēm un norādēm par 
nakšņošanu; 

- 24 stundu palīdzība; 
- Nodokļi un nodevas. 

Papildus izmaksas: 
- Transports no/uz brauciena sākuma vietu, kas norādīta 

programmā;  
- Pusdienas un vakariņas (ja nav norādīts programmā); 
- Ieejas biļetes (ja nav norādīts programmā); 
- Samaksa par stāvvietām, maksas ceļo un citas nodevas 

saistītas ar transportlīdzekli; 
- Automašīnas pašrisks; 
- Vīza; 
- Personīgie izdevumi. 

 

 
 
Cenas ceļojumiem kopā ar bērniem pēc pieprasījuma! Bērniem piedāvājam atlaides! 
Dienu skaitu iespējams palielināt un maršrutu pagarināt, kombinējot ar dažādiem papildus piedāvājumiem!  
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  Pilis un muižas Kurzemē 
 

Maršruts 
4 dienas / ~ 510 km 

Maršruta apraksts un apskates objekti  

1 diena (~ 150 km) 
Rīga – Jaunpils - 

Saldus 

Ierašanās Rīgā. 
Brauciens ar automašīnu: Rīga – Jaunpils - Saldus 
Apskates objekti brauciena laikā: Jaunmoku pils, 
Skrundas muiža – Kalnamuiža. 
Nakšņošana. 

2 diena (~ 120 km) 
Saldus – Kuldīga - 

Ventspils 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Saldus – Kuldīga - Ventspils 
Apskates objekti brauciena laikā: Ēdoles pils, Livonijas 
ordeņa pils Ventspilī. 
Nakšņošana. 

3 diena (~ 150 km) 
Ventspils – Talsi – 
Sabile – Kandava - 

Tukums 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Ventspils – Talsi – Sabile – 
Kandava - Tukums  
Apskates objekti brauciena laikā: Dundagas pils, 
Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, Rūmenes un 
Kukšu muiža, Jaunmoku pils. 
Nakšņošana. 

4 diena (~90 km) 
Tukums - Rīga 

Brokastis. 
Brauciens ar automašīnu: Tukums - Rīga 
Apskates objekti brauciena laikā: Durbes pils, 
Šlokenbekas pils. 
Atgriešanās Rīgā. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

 
Cena (eiro / par personu) no  

 1 pieaug. 2 pieaug. 3 pieaug. 4 pieaug. 

Ar īrētu automašīnu 334 191 148 138 

Ar personīgo 
automašīnu 

178 105 91 95 

Cenas piedāvājums 

Cenā iekļauts: 
- Automašīnas īre (ja izvēlaties īrēt) saskaņā ar 

programmā paredzēto dienu skaitu;  
- Naktsmītnes pilī vai muižā ar brokastīm (ekonomiskās 

klases) saskaņā ar programmā paredzēto dienu 
skaitu;  

- Maršruta apraksts elektroniskā formātā ar pilnu 
apskates objektu aprakstu, koordinātēm un norādēm 
par nakšņošanu; 

- 24 stundu palīdzība; 
- Nodokļi un nodevas. 

Papildus izmaksas: 
- Transports no/uz brauciena sākuma vietu, kas 

norādīta programmā;  
- Pusdienas un vakariņas (ja nav norādīts programmā); 
- Ieejas biļetes (ja nav norādīts programmā); 
- Samaksa par stāvvietām, maksas ceļo un citas 

nodevas saistītas ar transportlīdzekli; 
- Automašīnas pašrisks; 
- Vīza; 
- Personīgie izdevumi. 

 

 
Cenas ceļojumiem kopā ar bērniem pēc pieprasījuma! Bērniem piedāvājam atlaides! 
Dienu skaitu iespējams palielināt un maršrutu pagarināt, kombinējot ar dažādiem papildus piedāvājumiem!  

 
Ja Jūs vēlaties papildināt vai mainīt maršrutu pēc saviem ieskatiem, aicinām Jūs sazināties liga@baltictravelstudio.lv vai 

ilze@baltictravelstudio.lv un mēs sagatavosim Jūsu vēlmēm un budžeta piemērotāko programmu!  

 

mailto:liga@baltictravelstudio.lv
mailto:ilze@baltictravelstudio.lv
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KĀ PAILDZINĀT SAVU CEĻOJUMU KURZEMĒ? 
 

 Gastronomiskās baudas Kurzemē 
 

Gastronomiskā tūrē Jūs iepazīstinās ar dažādu gadsimtu virtuvi Kurzemē, tradicionālajiem ēdieniem latviešu 
virtuvē, zāļu tējām, ozolzīļu kafiju, vietējo alu un saldumiem! 
 
Maršruts: kombinējams ar Kurzemes romantiskās pilsētas, Ceļojums gar Baltijas jūru, Kurzemes zaļais 
loks, Pilis un muižas Kurzemē 
 
 
 

Ar ko našķoties ceļojuma laikā? 
- Dzērieni: dažādas zāļu tējas, ozolzīļu un cigoriņu kafija, zaptsūdens – mājās gatavota sula, Užavas 

alus, mājas vīns un citi dzērieni.  
- Kurzemes virtuve: burkānu pīrāgs - sklandurausis, grūbu putra - koča, grūbu putra ar kartupeļiem - 

bukstiņbiezputra, pankūkas, mājas siers, zivju zupa, kūpinātās un žāvētas zivis, šitaki sēnēs utt.  
- Citu zemju un laiku virtuve: vācu brokastis - Rundstuck un Komm morgen wieder!, viduslaiku virtuve. 
- Saldumi: saldējums, šerbets, šokolāde utt.   

 
Kur degustēt?  

- latviešu virtuve: laku mājas „Ūši” Kolā, taverna „Spēlmaņu krogs” Alsungā, etnogrāfiskā māja „Zvanītāji” Rucavā, 
Paduras klēts, kafejnīca „Talsu velves”. 
- viduslaiku virtuve: Jaunpils pils restorāns/taverna, restorāns „Melnais sivēns” Ventspilī. 
- saldumi: bišu drava „Kāres” netālu no Saldus, šokolādes muzejs Pure Chocolate, vietējo zemnieku saldumi un labumi. 
- īpaši ēdieni un produkti: šitaki sēnes no lauku sētas „Garīkas” , pankūkas ar pildījumu no Rideļu dzirnavām Liepājas 
tradicionālais ēdiens „Liepājas menciņi”. 
 

  Ciemos pie vīndariem Kurzemē 
 
Ciemojoties pie vīndariem Kurzemē, iespējams uzzināt ne tikai vīna darināšanas tradīcijas Latvijā, bet arī to, ka pirmie vīndari Kurzemē jau 
atrodami 14. gadsimtā un Kurzemes hercogistē darināto vīnu eksportēja arī uz citām valstīm. Protams, piedāvājam Jums iespēju šos vīnus un 
uzlējumus, kas gatavoti no vīnogām, citām ogām un augļiem, arī degustēt. 
 

 
Maršruts: kombinējams ar Kurzemes romantiskās pilsētas, Ceļojums gar Baltijas jūru, Kurzemes zaļais loks, 
Pilis un muižas Kurzemē 
 
Apskates objekti: apmēram 10 dažādi vīndari ir gatavi uzņemt un parādīt viesiem prasmes vīna un dažādu 
uzlējumu darīšanā, kas gatavoti no vīnogām, citām ogām, augļiem un dažādām veselīgām zālītēm.   
 

 

  SPA un tradicionālās pirtis Kurzemē 
 

Īpašs piedāvājums ir SPA un tradicionālā pirts kultūra! Piedāvājam izbaudīt tradicionālo pirts rituālu un 
skaistumu atjaunot ar piena vai zāļu SPA. 
 
Maršruts: kombinējams ar Kurzemes romantiskās pilsētas, Ceļojums gar Baltijas jūru, Kurzemes zaļais loks, 
Pilis un muižas Kurzemē 
 
 

SPA procedūras: Piena SPA Kalnamuižā, lauku sētas „Каijas” Ziemupē, SPA 
procedūras un atpūta SPA Hotel Usma, Hotel SPA Arkadia un atpūtas 
kompleksā Valguma pasaule.  
 
Tradicionālās pirts procedūras Salus apkārtnē, Talsos, Jaunpilī, Kandavā. 
Piedāvā iepazīt tradicionālos latviešu pirts rituālus, kas palīdz atjaunot un 
uzlabot veselību, kā arī atjaunot skaistumu ar dažādu zālīšu palīdzību, kas 
audzētas tuvākā apkārtnē. 
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 Cenas un datumi 
* Cena „sākot no” norādīta par personu, izvēloties ekonomiskās klases automašīnas īri un ekonomiskās klases naktsmītnes vai programmas 
cena „sākot no”, kas pieejama bez automašīnas īres (izmantojot personīgo auto)! 
* Ekskursijas piedāvājam visa gada garumā ar izbraukšanu Jums vēlamā laikā (ja citādi nav noradīts piedāvājumā)! 
* Programmā paredzēto dienu skaitu iespējams mainīt! 
* Kopējās izmaksas atkarīgas no Jūsu izvēlētajām naktsmītnēm un citiem papildus pakalpojumiem! 
* Bērniem ir pieejamas atlaides! Vairāk par cenām bērniem uzzināsiet veicot ceļojuma pieprasījumu! 
* Cenas norādītas eiro! 
* Rekomendējam programmas rezervēt vismaz 3 nedēļas pirms programmas sākuma! 
* Atbilstoši Jūsu vēlmēm piedāvājam dažādus tūrisma pakalpojumus, lai Jūsu ceļojumu padarītu ērtāku! 
* Tūrisma sezonas laikā (no jūnija līdz augustam) ir iespējami dažādi ierobežojumi apskates objektu pieejamībai dažādo sezonas aktivitāšu 
dēļ, par kuriem, iespēju robežās klienti tiks savlaicīgi brīdināti! 
* Šīs programmas ir individuāli organizētas un viesi ir līdzatbildīgi par programmas veiksmīgu norisi! Visas naktsmītnes, automašīnas īre un 
citi pakalpojumi tiks organizēti un/vai rezervēti no Baltic Travel Studio & Boutique puses, bet viesiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par 

savlaicīgu nokļūšanu naktsmītnēs un citos objektos, jo īpaši, ja tie iekļauj citu transporta veidu rezervēšanu, kuros ir norādīti konkrēti laiki vai 
to ierobežojumi!   
 
Naktsmītnes 
Šīm ceļojumu programmām piedāvājam izvēlēties apmesties divu veidu naktsmītnes: 
Ekonomiskās klases naktsmītnes 
Ekonomiskās klases naktsmītņu numuri ir aprīkoti ar individuālu dušu/vannu un tualeti. Brokastis vienmēr ir iekļautas cenā (ja programmā 
nav norādīts citādi). Tie var būt gan kempingi, gan jauniešu mītnes, gan viesu un brīvdienu mājas.  
Premium klases naktsmītnes 
Premium klases naktsmītnes ir viesnīcas, sākot ar zvaigžņu kategoriju 3*. Numuri ir individuāli aprīkoti ir ar dušu/vannu un tualeti. Brokastis 
vienmēr ir iekļautas cenā. Viesnīcā vai viesnīcas apkārtnē ir pieejamas citas ēdināšanas iestādes. 
 
Automašīnas īre 
Piedāvājam Jums dažādu modeļu un izmēru automašīnas, kas, lielākoties, nav vecākas par 2 gadiem. Automašīnas pirms katras nomas ir 
rūpīgi pārbaudītas, iztīrītas un uzpildītas, jo uzskatām, ka Jūsu ceļojumam ir jābūt DROŠAM un pēc iespējas ērtākam! Mums ir plašs 
automašīnu piedāvājumu klāsts dažādās kategorijās, kas Jums tiks piedāvāts atbilstoši Jūsu vēlmēm un iespējām! 
 
Lai izīrētu automašīnu, nomniekam jābūt vismaz 21 gadus vecam un tam ir jābūt derīgai B kategorijas autovadītāja apliecībai un vismaz 1 
gadu ilgam braukšanas stāžam. 
 
Piedāvāto programmu automašīnas īre iekļauj transportlīdzekli vadīt vienam autovadītājam, transportlīdzekļa nogādi/nodošanu no 
programmā paredzētā sākuma/beigu punkta, standarta apdrošināšanu pret bojājumiem un nodokļus.  
 
Piedāvāto programmu automašīnas īrē nav iekļauta degviela un samaksa par stāvvietām vai maksas ceļiem, kā arī izmaksas, kas sedz 
vadītāja izdarītos ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus! Ar citiem noteikumiem, kas attiecas uz dažādu pārkāpumu izdarīšanu attiecībā uz 
automašīnas īri, klienti tiek brīdināti pirms līguma slēgšanas par konkrēto ceļojuma programmu! 
 
Ir iespējams vienoties par dažādiem papildus pakalpojumiem, piemēram, GPS navigācija, papildus automašīnas apdrošināšana, bērnu 
sēdeklītis, otrs vadītājs, kas drīkst vadīt automašīnu utt., kas šādos gadījumos tiek atrunāts individuāli! 
 
Piedāvājuma minētās ekskursijas ir tikai dažas no plašā piedāvājumu klāsta, kas pieejamas Baltic Travel Studio & Boutique! 

Vairāk informācijas par piedāvājumu sazinoties Baltic Travel Studio & Boutique! 
 

 
Kontaktinformācija: 

 
Rezervācijas: Ceļojumu aģentūra “Baltic Travel Studio & Boutique” 

Līga Orupa un Ilze Rodina 
Tālr.: +371 26450945 

E-pasts: liga@baltictravelstudio.lv , ilze@baltictravelstudio.lv | www.baltictravelstudio.lv  
 

Informācija: Kurzemes tūrisma asociācija 
Jana Bergmane 

Tālr.: +371 63322259 
E-pasts kta@kuldiga.lv | www.kurzeme.lv 
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