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ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES BIRŽELIO MĖNESIO
SPECIALIOS PIRKIMO SĄLYGOS
(2022 m. vasaros poilsinėms kelionėms lėktuvu į Turkiją, galioja nuo 2022.06.01 iki 2022.06.30)
1.1. Pradinė įmoka tik 5% kelionės kainos.
1.2. Galimybė vieną kartą nemokamai keisti keliautojo vardą ir/ar pavardę.
1.3. Galimybė vieną kartą be keitimo mokesčio keisti viešbutį, kambario tipą, kelionės datą, trukmę ir/ar
kelionės kryptį.
1.4. Suteikiama saugios kelionės garantija „COVID GARANTIJA“ (taikoma ir saviizoliacijos prievolei) NEMOKAMAI.
1.5. Suteikiama pinigų grąžinimo garantija!
2. Specialios pirkimų sąlygos galioja 2022 m. vasaros sezono užsakomųjų skrydžių poilsinėms kelionėms į
Turkiją (Antalijos ir Bodrumo regionus), įsigytoms laikotarpiu nuo 2022.06.01 iki 2022.06.30.
3. Birželio mėnesio specialių pirkimų sąlygos
3.1. Šios specialios pirkimų sąlygos taikomos tik užsakius pilną kelionės paketą (į kurį įskaičiuota: skrydis,
viešbutis, pervežimas, oro uosto mokesčiai). Papildomoms ir/ar pavienėms paslaugoms šios sąlygos –
netaikomos.
3.2. Pradinė įmoka, užsakant kelionę iki 2022.06.30 yra 5% kelionės kainos. Likusi kelionės kainos dalis turi būti
sumokėta ne vėliau kaip 21 diena iki išvykimo. Jei poilsinė kelionė, vykdoma užsakomaisiais skrydžiais,
užsakoma likus mažiau nei 21 dienai iki išvykimo, turi būti sumokėta visa kelionės kaina turizmo paslaugų teikimo
sutarties pasirašymo (sudarymo) dieną.
3.3. Keičiant turizmo paslaugų teikimo sutartį įsigalioja standartinės turizmo paslaugų teikimo sąlygos.
4. Keliautojo vardo ir pavardės keitimas
4.1. Keliautojas, įsigijęs 2022 m. vasaros poilsinę kelionę, vykdomą užsakomuoju skrydžiu, specialiųjų pirkimo
sąlygų metu, turės galimybę vieną kartą nemokamai pakeisti turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytą
keliautoją kitu keliautoju. Keitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip 21 diena iki išvykimo (įsigijusiems kelionę likus
mažiau nei 21 dienai iki kelionės išvykimo, keitimo galimybės nėra).
4.2. Jei keičiant keliautoją, keičiasi kambario tipas, apgyvendinimo tipas, ar bet kuri kita sutarties sąlyga, kelionės
kaina perskaičiuojama pagal kelionės keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
4.3. Nemokamo keliautojo vardo ir pavardės keitimo galimybė netaikoma kelionėms, vykdomomis reguliariaisiais
skrydžiais, papildomoms ir/ar atskiroms paslaugoms.
5. Viešbučio, kambario tipo, kelionės datos, trukmės ir/ar krypties keitimas
5.1. Keliautojas, įsigijęs 2022 m. vasaros poilsinę kelionę į Turkiją, vykdomą užsakomaisiais skrydžiais, birželio
mėnesį, turės galimybę vieną kartą pakeisti viešbutį, kambario tipą, kelionės datą, trukmę ir/ar kelionės kryptį be
turizmo paslaugų teikimo sutartyje nustatyto keitimo mokesčio, bet ne vėliau kaip likus 21 dienai iki išvykimo.
5.2. Keičiant kelionę, keitimas vykdomas pagal kelionės keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
5.3. Keliaujančių asmenų skaičiaus bei asmenų vardų ir pavardžių keisti negalima.
5.4. Keisti kelionę galima į kitą 2022 m. vasaros poilsinę kelionę, vykdomą užsakomuoju skrydžiu.
5.5. Keitimo paslauga netaikoma kelionėms, vykdomomis reguliariaisiais skrydžiais, papildomoms ir/ar atskiroms
paslaugoms.
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6. Saugios kelionės garantijos „COVID GARANTIJA“ sąlygos
6.1. Saugios kelionės garantijos „COVID GARANTIJA“ sąlygos galios tuo atveju, jeigu turistui, įsigijusiam 2022
m. vasaros poilsinę kelionę, vykdomą užsakomuoju skrydžiu, patvirtinamas teigiamas COVID-19 testo rezultatas
arba LR įgaliotų institucijų turistui yra paskirta saviizoliacijos prievolė laikotarpiui, kuris apima kelionės pradžios
datą.
6.2. Saugios kelionės garantijos „COVID GARANTIJA“ sąlygos suteiks galimybę vieną kartą nemokamai pakeisti
kelionės datą arba keliautojo vardą ir pavardę (nekeičiant visų turistų, nurodytų turizmo paslaugų teikimo
sutartyje). Keitimas turi būti atliktas per 5 darbo dienas.
6.3. Turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie: a). teigiamą COVID-19 testo rezultatą ir pateikti asmenį
identifikuojantį teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą, likus ne mažiau nei 24 valandoms iki išvykimo; b).
paskirtos saviizoliacijos atveju – privaloma pateikti tai įrodantį dokumentą (NVSC pažymą), likus ne mažiau nei
24 valandoms iki išvykimo.
6.4. Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
6.5. Kelionės keitimas yra vykdomas, tik jei yra galimos kitos kelionės datos, yra laisvų vietų viešbutyje, lėktuve
ir pan.
6.6. Paslauga netaikoma poilsinėms kelionėms vykdomoms reguliariaisiais skrydžiais.
6.7. Keičiant kelionę pagal šias specialiąsias taisykles, visa už keičiamą kelionę sumokėta įmoka yra įskaitoma
į naujos kelionės kainą.
6.8. Turistui, pageidaujant nutraukti turizmo paslaugų teikimo sutartį, taikomos standartinės turizmo paslaugų
teikimo sutarties sąlygos.
7. Pinigų grąžinimo garantijos sąlygos
7.1. Jei kelionė atšaukiama ne dėl turisto kaltės, kelionių organizatorius garantuoja visus už kelionę sumokėtus
pinigus grąžinti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, nuo turisto prašymo pateikimo dienos.
Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis paslaugos sąlygomis ir jas suprato bei informavo
kitus turistus – naudos gavėjus apie paslaugos sąlygas.
Turistas, pasirašantis sutartį
Vardas, pavardė___________________________________
Parašas__________________________________________

Kelionės organizatorių atstovaujantis kelionių pardavimo agentas/jo atstovas
Vardas, pavardė___________________________________
Parašas__________________________________________

