
 

 

ATPŪTAS CEĻOJUMU MAIŅA PAR TO PAŠU CENU, KĀDA BIJA SĀKOTNĒJĀ REZERVĀCIJĀ  
 

• ATCELTIEM ČARTERLIDOJUMIEM, PERIODĀ NO 13.03 – 31.05.2020 

• ATCELTIEM AIRBALTIC LIDOJUMIEM: BCN 15.05-02.10.2020, RHO 05.06-28.08.2020,  
RJK 07.06-23.08.2020 

 
 
Mēs esam atbildīgi par ceļotāju drošību, un tādēļ, ievērojam Ārlietu Ministrijas sniegto informāciju. Saskaņā ar 
Ārlietu Ministrijas un valdības ieteikumiem par vīrusa izplatību, ceļotājiem ir aizliegts doties uz ārzemēm līdz šā 
gada 12. maijam, tieši šo ierobežojumu dēļ mēs esam atcēluši visus plānotos reisus laika periodā līdz 31.maijam. 
Visiem klientiem, kuriem šajā laika periodā bija plānots doties ceļojumā, mēs piedāvājam pārcelt ceļojumu uz citu 
datumu bez papildu maksas. 
 
Noteikti reisi ir atcelti uz ilgāku laiku, jo lidojumi ir atcelti no aviokompānijas puses (BCN, RHO, RJK). 

 
→ Ceļojuma maiņa, balstoties uz šiem nosacījumiem, var tikt veikta līdz 20.05.2020 ieskaitot. Pēc šī datuma 
izmaiņas varēs veikt saskaņā ar sistēmā spēkā esošajām cenām noteiktajā dienā.  
→ BCN, TIV: ceļojuma maiņa par tādu pašu cenu uz 2021. gada vasaras sezonu būs iespējama ar 
iepriekšpārdošanas akcijas sākumu no 20.05.2020. Šo izmaiņu veikšanas termiņš tiks paziņots pēc 
iepriekšpārdošanas akcijas sākuma. 
→ Klients var: mainīt ceļojumu bez maiņas maksas / par to pašu cenu / ar zemākās cenas garantiju.  
 
 

2019 - 2020 Ziemas sezona 

Virziens 
Sākotnēji rezervētais 

lidojuma periods 
Maiņa par to pašu cenu kā sākotnēji rezervēts, izlidošanas periodi 

HRG 14.03.2020 - 18.04.2020 

21.11.2020 - 16.12.2020 

02.01.2021 - 06.03.2021 

17.03.2021 - 20.03.2021 

10.04.2021 - 14.04.2021 

SSH 15.03.2020 - 19.04.2020 

22.11.2020 - 17.12.2020 

03.01.2021 - 07.03.2021 

18.03.2021 - 21.03.2021 

11.04.2021 - 15.04.2021 

TFS 13.03.2020 - 17.04.2020 

27.11.2020 - 11.12.2020 

01.01.2021 - 05.03.2021 

19.03.2021 - 16.04.2021 

AUH 15.03.2020 14.03.2021 – iepriekšpārdošanas akcija sākas 07.05.2020 

ALV 14.03.2020 13.03.2021 – iepriekšpārdošanas akcija sākas 07.05.2020 

   

2020 Vasaras sezona 

Virziens 
Sākotnēji rezervētais 

lidojuma periods 
Maiņa par to pašu cenu kā sākotnēji rezervēts, izlidošanas periodi 

AYT 

19.04.2020 - 30.04.2020 
Individuālie piedāvājumi Vasaras 2020 periodiem. 

21.04.2021 - 30.04.2021 

01.05.2020 - 31.05.2020 
11.10.2020 - 22.10.2020 

01.05.2021 - 31.05.2021 

  



 

 

 
 
Maiņas noteikumi PAR TO PAŠU CENU uz 2021. gada VASARAS sezonu:  
 

• Maiņa par to pašu cenu ir iespējama uz to pašu izlidošanas datumu, kāds sākotnēji bija rezervēts 
(iespējama +/-3 dienu atšķirība, ja nav tāds izlidošanas datums). 

• Galamērķim, ilgumam, viesnīcai, izmitināšanas veidam, ēdināšanas tipam, ceļotāju skaitam, tūristu 
vārdiem/ uzvārdiem ir jābūt tādiem pašiem kā sākotnējā rezervācijā. 

• Apmaksātā depozīta summa par sākotnējo rezervāciju tiks ieskaitīta mainītajā rezervācijā. 

• Ceļojuma cena tiks pārrēķināta tādā gadījumā, ja veicot jaunu rezervāciju, mainīsies bērna vecuma 
kategorija vai ceļojuma ilgums.  

• Ceļojuma maiņa, balstoties uz šiem nosacījumiem, var tikt veikta līdz 20.05.2020 ieskaitot. Pēc šī datuma 
izmaiņas varēs veikt saskaņā ar sistēmā spēkā esošajām cenām noteiktajā dienā. 

• Izmaiņas par to pašu cenu ir iespējamas, ja viesnīca var apstiprināt numuru uz jauno datumu (atkarībā no 
viesnīcas pieejamības). 

• Pēc šiem noteikumiem mainītajam ceļojumam tiek piemērota ZEMĀKĀS CENAS GARANTIJA. 

• Izmaiņas veic sākotnējā rezervācijā: lūdzu pievienojiet komentāru rezervācijā un mūsu rezervāciju 
menedžeris izdarīs visas nepieciešamās izmaiņas. 

2020 Vasaras sezona 

Virziens 
Sākotnēji rezervētais 

lidojuma periods 
Maiņa par to pašu cenu kā sākotnēji rezervēts, izlidošanas periodi 

HER 

26.04.2020 - 30.04.2020 
01.07.2020 - 04.10.2020 

21.04.2021 - 30.04.2021 

01.05.2020 - 31.05.2020 
Individuālie piedāvājumi Vasaras 2020 periodiem. 

01.05.2021 - 31.05.2021 

RHO 

01.05.2020 - 26.06.2020 
Individuālie piedāvājumi Vasaras 2020 periodiem. 

01.05.2021 - 30.06.2021 

03.07.2020 - 28.08.2020 

01.07.2021 - 31.08.2021 

Ja izvēlētajam ceļojumam nav pieejama viesnīca Vasaras 2021 

piedāvājumā, tad klients var mainīt uz jebkuru citu Novatours 2020 – 

2021 sezonu ceļojumu ar 10% atlaidi no sistēmā spēkā esošās cenas. 

NBE 02.05.2020 - 23.05.2020 16.09.2020 - 26.09.2020 

BOJ 28.05.2020 - 31.05.2020 

01.05.2021 - 31.05.2021 

Ja izvēlētajam ceļojumam nav pieejama viesnīca Vasaras 2021 

piedāvājumā, tad klients var mainīt uz jebkuru citu datumu tajā pašā 

virzienā vai jebkuru citu Novatours 2020 – 2021 sezonu ceļojumu ar 10% 

atlaidi no sistēmā spēkā esošās cenas. 

TIV 30.05.2020 

• Maiņa par to pašu cenu uz to pašu izbraukšanas datumu 2021. gada 

sezonā – iepriekšpārdošanas akcija tiks sākta 20.05.2020. 

• Maiņa uz jebkuru citu Novatours 2020 – 2021 sezonu ceļojumu ar 10% 

atlaidi no sistēmā spēkā esošās cenas. 

BCN 15.05.2020 - 02.10.2020 

• Maiņa par to pašu cenu uz to pašu izbraukšanas datumu 2021. gada 

sezonā – iepriekšpārdošanas akcija tiks sākta 20.05.2020. 

• Maiņa uz jebkuru citu Novatours 2020 – 2021 sezonu ceļojumu ar 10% 

atlaidi no sistēmā spēkā esošās cenas. 

RJK 07.06.2020 - 23.08.2020 
Maiņa uz jebkuru citu Novatours 2020 – 2021 sezonu ceļojumu ar 10% 

atlaidi no sistēmā spēkā esošās cenas. 



 

 

Maiņas noteikumi PAR TO PAŠU CENU uz 2020. gada VASARAS sezonu vai uz 2020 - 2021. gada ZIEMAS 
sezonu: 
 

• Veikt izmaiņas par to pašu cenu ir iespējams uz tabulā norādītajiem periodiem vai saskaņā ar 
individālajiem paziņojumiem, kas saņemti rezervācijās. 

• Galamērķim, ilgumam, viesnīcai, izmitināšanas veidam, ēdināšanas tipam, ceļotāju skaitam, tūristu 
vārdiem/ uzvārdiem ir jābūt tādiem pašiem kā sākotnējā rezervācijā. 

• Apmaksātā depozīta summa par sākotnējo rezervāciju tiks ieskaitīta mainītajā rezervācijā. 

• Ceļojuma cena tiks pārrēķināta tādā gadījumā, ja veicot jaunu rezervāciju, mainīsies bērna vecuma 
kategorija vai ceļojuma ilgums.  

• Ceļojuma maiņa, balstoties uz šiem nosacījumiem, var tikt veikta līdz 20.05.2020 ieskaitot. Pēc šī datuma 
izmaiņas varēs veikt saskaņā ar sistēmā spēkā esošajām cenām noteiktajā dienā. 

• Izmaiņas par to pašu cenu ir iespējamas, ja viesnīca var apstiprināt numuru uz jauno datumu (atkarībā no 
viesnīcas pieejamības). 

• Pēc šiem noteikumiem mainītajam ceļojumam tiek piemērota ZEMĀKĀS CENAS GARANTIJA. 

• Izmaiņas uz 2020. gada vasaras sezonu veic sākotnējā rezervācijā: lūdzu pievienojiet komentāru 
rezervācijā un mūsu rezervāciju menedžeris izdarīs visas nepieciešamās izmaiņas. 

• Izmaiņas uz 2020-2021. gada ziemas sezonu tiek veiktas kā jauna rezervācija: lūdzu, izveidojiet jaunu 
rezervāciju uz izvēlēto datumu un pievienojiet piezīmi, ka tā ir sākotnējās rezervācijas maiņa par to pašu 
cenu. 

• Klientiem, kuri jau mainījuši ceļojumu uz iepriekš norādītajiem periodiem un samaksājuši cenas starpību  
( maiņa uz to pašu viesnīcu, ilgumu, numuru, ēdināšanas tipu, izmitināšanas tipu, tas pats ceļotāju skaits, 
tie paši vārdi \uzvārdi), ceļojuma cena tiks parrēķināta, piemērojot sākotnēji rezervētā ceļojuma cenu un 
balstoties uz rezervācijā saņemto ziņu no aģenta. 

 

 
Maiņas noteikumi ar 10% atlaidi no sistēmā spēkā esošajām cenām:  

• Izmaiņas uz to pašu virzienu citos izlidošanas datumos veic sākotnējā rezervācijā: lūdzu pievienojiet 
komentāru rezervācijā uz kuru datumu ar 10 % atlaidi nepieciešams mainīt.  

• Izmaiņas uz citu galamērķi veic kā jaunu rezervāciju: lūdzu, izveidojiet jaunu rezervāciju uz izvēlēto 
galamērķi un pievienojiet komentāru ar sākotnējo rezervācijas numuru un lūgumu piemērot 10% atlaidi. 

• Apmaksātā depozīta summa par sākotnējo rezervāciju tiks ieskaitīta mainītajā rezervācijā. 

• Ceļojuma maiņa, balstoties uz šiem nosacījumiem, var tikt veikta līdz 20.05.2020 ieskaitot. Pēc šī datuma 
izmaiņas varēs veikt saskaņā ar sistēmā spēkā esošajām cenām noteiktajā dienā. 

• Visas izmaiņas ir atkarīgas no pieejamajām vietām līdmašīnā un viesnīcas pieejamības.  

• Atlaides nesummējas,1 rezervācijā var piemērot tikai vienu atlaidi (piemēram, ja ir piemērota 10% atlaide, 
tad citas atlaides – grupu, senioru, jaunlaulāto nevar tikt piemērotas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


