
 

                                          Papildu pakalpojums “SKI PASS” 
 

                                 SKI PASS  
                                     (Francija/ La Planja, Paradiski) 

Galamērķis: Liona (LYS) 
Kūrorts: La Planja, Paradiski 
Akcija! Atlaide līdz 8,06%, iegādājoties līdz 15.12.2019. 
6 dienu SKI PASS “Paradiski” 
 
 
SKI PASS izmantošanas 
periods 

Pieaugušie (13-64g. (ieskaitot)) Bērni (5-12g. (ieskaitot)) 

standarta 
cena / EUR 

speciāla 
cena / EUR 

 
IETAUPIET 

standarta 
cena / EUR 

speciāla 
cena / EUR 

IETAUPIET 

11.01.2020 - 17.01.2020 310 € 285 € 25 € = 8,06% 248 € 228 € 20 € = 8,06% 
18.01.2020 - 31.01.2020 310 € 310 € 0 €= 0,00% 248 € 248 € 0 € = 0,00% 

 
   *Bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) - bezmaksas SKI PASS!!!  
 

 SKI PASS ir derīgs tikai 6 pilnas dienas piedāvātajos periodos, neskaitot ierašanās datumu.  
Piemērs: ja ierašanās galamērķī ir 11.01.2020., tad SKI PASS var izmantot no 12.01.-17.01.2020. (ieskaitot). 

 Izlidošanas datumi uz Lionu:11.01.2020/ 18.01.2020/ 25.01.2020. 
 Piedāvātās cenas ir spēkā, iegādājoties komplekso tūrisma pakalpojumu, un neattiecas uz aviobiļešu rezervācijām. 
 SKI PASS apdrošināšana (pēc izvēles) var iegādāties uz vietas ierašanās dienā: 2,90 Eur par vienu pacēlāja karti uz 1 

dienu, vairāk informācijas https://carreneige.com/en/nos-offres/. 
 SKI PASS anulēšanas gadījumā pēc 15.12.2019., nauda netiek atmaksāta. 
 Pēc pieprasījuma, ģimenēm var būt piemērota īpaša “ģimenes pakete” (2+2). Lūdzam sazināties ar rezervācijas 

menedžeriem. 
 La Planja kūrortā dāvanā 1/2 dienas SKI PASS izmantošanai ierašanās datumā (no plkst. 12:30). 

 
 

 
SKI PASS  

                  (Francija/ Meribela Motareta, Meribela, Brides Les Bains, Val Thorens, Les Menuires) 

Galamērķis: Liona (LYS) 
Kūrorts: Meribela Motareta, Meribela, Brides Les Bains, Val Thorens, Les Menuires 
Akcija! Atlaide no 5,85% līdz 10,26%, iegādājoties līdz 15.12.2019. 
6 dienu SKI PASS “3 Valleys” 
 

SKI PASS izmantošanas 
periods 

Pieaugušie (13-64g. (ieskaitot)) Bērni (5-12g. (ieskaitot)) 

standarta cena 
/ EUR 

speciāla cena 
/ EUR IETAUPIET  

standarta 
cena / EUR 

speciāla 
cena / 
EUR 

 IETAUPIET  

11.01.2020. - 17.01.2020. 312 € 280 € 32 € = 10,26% 249,60 € 235 € 14,60 € = 5,85% 

18.01.2020. - 31.01.2020. 312 € 280 € 32 € = 10,26% 249,60 € 235 € 14,60 € = 5,85% 
 
   *Bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) - bezmaksas SKI PASS!!!  
 

 SKI PASS ir derīgs tikai 6 pilnas dienas piedāvātajos periodos, neskaitot ierašanās datumu.  
 Piemērs: ja ierašanās galamērķī ir 11.01.2020., tad SKI PASS var izmantot no 12.01.-17.01.2020. (ieskaitot). 
 Izlidošanas datumi uz Lionu: 11.01.2020/ 18.01.2020/ 25.01.2020. 
 SKI PASS apdrošināšana (pēc izvēles) var iegādāties uz vietas ierašanās dienā: 2,90 Eur par vienu pacēlāja karti uz 1 

dienu, vairāk informācijas: https://carreneige.com/en/nos-offres/. 
 SKI PASS anulēšanas gadījumā pēc 15.12.2019., nauda netiek atmaksāta. 
 Piedāvātās cenas ir spēkā, iegādājoties komplekso tūrisma pakalpojumu, un neattiecas uz aviobiļešu rezervācijām. 
 Pēc pieprasījuma, ģimenēm var būt piemērota īpaša “ģimenes pakete” (2+2). Lūdzam sazināties ar rezervācijas 

menedžeriem. 
                       

 

 



 

SKI PASS 
(Francija/ Les 2 Alpes) 

Galamērķis: Liona (LYS) 
Kūrorts: Les 2 Alpes 
Piedāvājums spēkā: līdz 15.12.2019. 
6 dienu SKI PASS “Les 2 Alpes” 
 

SKI PASS izmantošanas 
periods 

Pieaugušie (13-64g. (ieskaitot)) Bērni (5-12g. (ieskaitot)) 

standarta cena / 
EUR 

speciāla cena 
/ EUR IETAUPIET  

standarta cena 
/ EUR 

speciāla cena 
/ EUR  IETAUPIET  

11.01.2020. - 31.01.2020. 264,50 € 264,50 € 0 € = 0,00% 212 € 212 € 0 € =0,00% 
 
   *Bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) - bezmaksas SKI PASS!!!  
   *Obligātā maksa 2 EUR uz vienu SKI PASS par bezkontakta atslēgas karti ir iekļauta cenā, kas netiek atmaksāta!!!  
 

 SKI PASS ir derīgs tikai 6 pilnas dienas piedāvātajos periodos, neskaitot ierašanās datumu.  
 Piemērs: ja ierašanās galamērķī ir 11.01.2020., tad SKI PASS var izmantot no 12.01.-17.01.2020. (ieskaitot). 
 Izlidošanas datumi uz Lionu: 11.01.2020/ 18.01.2020/ 25.01.2020. 
 SKI PASS apdrošināšana (pēc izvēles) var iegādāties uz vietas ierašanās dienā: 3,30 Eur par vienu pacēlāja karti uz 1 

dienu, vairāk informācijas www.assurglisse.com. 
 Piedāvātās cenas ir spēkā, iegādājoties komplekso tūrisma pakalpojumu, un neattiecas uz aviobiļešu rezervācijām. 
 SKI PASS anulēšanas gadījumā pēc 15.12.2019., nauda netiek atmaksāta. 
  “Grande Galaxie” īpašais piedāvājums - bezmaksas slēpošana: 2 dienas Alpe d’Huez; 

1 diena - Serre Chevalier, Puy St Vincent, Montgenevre/Voie Lactee/Sestriere (nepieciešams apstiprinājums). 

 
 

 
                   SKI PASS  

         (Andora la Vella, Eskaldes-Engordani, Enkamp, Kanillo, El Tartera, Soldeu, Pas de la Casa) 

Galamērķis: Andora (BCNS) 
Kūrorti: Andora la Vella, Eskaldes-Engordani, Enkamp, Kanillo, El Tartera, Soldeu, Pas de la Casa 
Akcija! Atlaide no 6,52% līdz 10,59%, iegādājoties līdz 10.10.2019. 
6 dienu SKI PASS “Grandvalira” 
 

SKI PASS izmantošanas 
periods 

Pieaugušie (18-64g. (ieskaitot)) Pusaudži (12-17g. (ieskaitot)) 

standarta 
cena / EUR 

speciāla cena 
/ EUR IETAUPIET  

standarta 
cena / EUR 

speciāla cena 
/ EUR  IETAUPIET  

01.02.2020. – 20.03.2020. 279,60 € 250,00 € 
 29,60 € = 
10,59% 251,40 € 235,00 € 

16,40 € = 
6,52% 

 

SKI PASS izmantošanas 
periods 

Bērni (6-11g. (ieskaitot)) 

standarta 
cena / EUR 

speciāla cena 
/ EUR IETAUPIET  

01.02.2020. – 20.03.2020. 187,80 € 175,00 € 
 12,80 € = 

6,82% 
 
   *Bērniem līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot) - bezmaksas SKI PASS!!!  
 

 SKI PASS ir derīgs tikai 6 pilnas dienas piedāvātajos periodos, neskaitot ierašanās datumu.  
Piemērs: ja ierašanās galamērķī ir 01.02.2020., tad SKI PASS var sākt izmantot no 02.02.-07.02.2020. (ieskaitot). 

 Izlidošanas datumi uz Andoru: 01.02.2020./ 08.02.2020./ 15.02.2020./ 22.02.2020./ 29.02.2020./ 07.03.2020./ 14.03.2020. 
 Piedāvātās cenas ir spēkā, iegādājoties komplekso tūrisma pakalpojumu, un neattiecas uz aviobiļešu rezervācijām. 
 SKI PASS anulēšanas gadījumā pēc 10.10.2019., nauda netiek atmaksāta. 
 Pusaudžu SKI PASS: veicot rezervāciju, aģents izvēlas “Pieaugušo SKI PASS” un norāda, ka tā ir jānomaina uz  

“Pusaudžu SKI PASS”. Rezervācijas menedžeris to nomainīs manuāli. 
 

 
 


