Tūristu zināšanai ceļojot ar autobusu
Dokumenti:
Līdz ņemiet personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
Atcerieties, ka Latvijas pase un ID karte izdota laika periodā no 01.07.1992 gada līdz 30.06.2002. gadam,
nav derīga braukšanai ārpus Latvijas.
Bērniem ir jābūt ierakstītiem vecāku pasēs. Ja bērns nav ierakstīts vecāku pasē, nepieciešams dzimšanas
apliecības oriģināls.
Pirms sākt posties braucienam:
Medicīnisko apdrošināšanu, ekskursijas un papildus maksājumus ērtāk apmaksāt tūrisma operatora ofisā
(vai ar bankas pārskaitījumu apmaksājot rēķinu) līdz brauciena sākumam. Pievērsiet uzmanību, ka papildus
pakalpojumu cenas var mainīties sakarā ar valūtas kursa svārstībām/vai ar pakalpojumu sniedzēju
noteikumiem. Tūrisma operators nevar garantēt neapmaksāto pakalpojumu sniegšanu.
Dienu pirms brauciena obligāti jānoskaidro autobusa numurs, datums un vieta no kura sākas ceļojums.
Vēlams pierakstīt grupas vadītāja vārdu un telefona numuru.
Rūpīgi izlasiet ceļojuma programmu, tas palīdzēs labāk sagatavoties ceļojumam.
Padomājiet par to, kā nokļūt izbraukšanas dienā izbraukšanas punktā un kā doties mājās pēc ceļojuma
beigām, atcerieties, ka atgriešanās laiks var mainīties atkarībā no situācijas uz ceļiem.
Ko ņemt līdzi:
Padomājiet par piemērotu apģērbu un apaviem, tiem jābūt pēc iespējas ērtākiem. Laika apstākļi var būt
mainīgi, ņemiet līdzi siltas drēbes un, ja nepieciešams, lietussargu.
Neaizmirstiet fotoaparātu vai videokameru.
Ņemiet līdzi īpašas zāles, ja rodas slikta dūša ceļojuma laikā, paturiet prātā, ka tās vajadzētu iedzert dažas
stundas pirms izbraukšanas . Arī tad, ja jums ir hroniskas slimības, neaizmirstiet paņemt zāles lietošanai
pietiekamā daudzumā visā ceļojuma laikā.
Ne visur tiek pieņemtas bankas kartes, tāpēc ņemiet līdz skaidru naudu, vēlams mazās banknotēs.
Izbraukšanas dienā:
Izbraukšanas dienā – nekavējiet, ja kāda iemesla dēļ nevarat atbraukt laicīgi – obligāti par to informējiet
grupas vadītāju.
Uzmanīgi aplūkojiet tuvojošos autobusus – nepalaidiet garām vajadzīgo. Pievērsiet uzmanību aģentūras
nosaukuma plāksnītei.
Noskaņojieties uz pozitīvu noti, jo jūs braucat atpūsties
Autobusā:
Autobusa kustības laikā ir stingri aizliks pārvietoties pa salonu, sarunāties ar autobusa vadītāju, likt somas
autobusa ejā, pārvadāt viegli uzliesmojošus šķidrumus, smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus, atstāt bērnus
bez pieskatīšanas, novietot smagas un lielas somas uz augšējiem plauktiem.
Katras 3-4 stundas tiek veiktas sanitārās pieturvietas, apstāšanās ilgumu paziņo grupas vadītājs.
Ja jums ir nepieciešams veikt neplānotu pieturu, brīdiniet grupas vadītāju laicīgi, jo uz automaģistrālēm var
apstāties tikai stingri norādītās vietās.
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Karstā laikā autobusā darbojas gaisa kondicionieris, ja jūs slikti panesat gaisa kondicionēšanu, jums par to
laicīgi jānodrošinās ar siltu blūzi vai džemperi, lai netiktu izraisītas konfliktu situācijas ar blakus sēdošiem
kaimiņiem.
Esiet uzmanīgi informācijai ko sniedz grupas vadītājs! Ekskursijās, kas saistītas ar apstāšanos un nokļūšanu
autobusā, atcerieties vai pierakstiet izbraukšanas laiku un tikšanās vietu, lai turpinātu ceļu. Ja slikti
orientējieties, lūdziet grupas vadītāja tālruņa numuru.
Ievērojiet tīrību, centieties netrokšņot pēc plkst.22.
Viesnīcā:
Pierakstiet viesnīcas adresi, istabas numuru un grupas vadītāja vietējo istabas telefona numuru
Atcerieties, ka uz lielāko daļu jautājumu var atbildēt viesnīcas administrators, kurš atrodas recepcijā visu
diennakti.
Centieties netraucēt grupas vadītāju pēc plkst.22
Noskaidrojiet brokastu laiku un atrašanās vietu, jo grupai tā var atšķirties no standarta.
Izbraucot no viesnīcas pārliecinieties par personīgo mantu un dokumentu esamību, neaizmirstiet tos
viesnīcas numuriņā!
Pēc brauciena:
Brauciena beigās, pie izkāpšanas no autobusa pārliecinieties vai esat paņēmusi savas mantas arī no
augšējiem plauktiem.
Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis, lūdzu uzrakstiet un nododiet to grupas vadītajam, vai nosūtiet
elektroniski uz e-pastu info@edemtour.lv
Pievienojieties mūsu grupai Facebook www.facebook.com/edemtourlv
Sekojiet turpmākam braucienu grafikam mūsu mājas lapā www.edemtour.lv
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