KARTE “SUDRABA CEĻASOMA”

Darbības noteikumi
“Sudraba Ceļasoma” - „Silver Suitcase” ir
atlaižu karte senioriem. Tā dod Jums
atlaidi lauku tūrisma pakalpojumiem
Latvijā un citās Eiropas valstīs, ja esat
vecumā virs 55 gadiem.
Latvijā kartes darbība notiek, balstoties uz
sadarbību
starp
Latvijas
Pensionāru
federāciju, kura izplata šo karti saviem
biedriem vai caur savām reģionālajām
organizācijām, un “Lauku ceļotāju”, kas ir
atbildīgs par Senioriem draudzīga lauku
tūrisma piedāvājuma izveidi un tā pārbaudi
Latvijā, un sadarbību ar citām Eiropas
valstīm.

Kontakti un uzziņas:
Latvijas Pensionāru Federācija
vai tās reģionālās nodaļas:
e-pasts: lpf1@inbox.lv
tālr.: 67276789
www.pensionari.lv.

LLTA „Lauku ceļotājs”
e-pasts: lauku@celotajs.lv
tālr.: 67617600
www.celotajs.lv
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Kartes darbības noteikumi
Karte darbojas noteiktās tūrisma mītnēs un apskates vietās, kuras
iesaistījušās senioru programmā. Senioriem draudzīgās tūrisma
mītnes var atpazīt pēc „Silver Suitcase” simbola reklāmas
materiālos vai uzlīmes konkrētajā tūrisma objektā.
Karti ar reģistrācijas numuru izsniedz noteiktam lietotājam, uz
kartes norādot personas vārdu un uzvārdu.
Kartes atlaides un īpašie piedāvājumi attiecas uz kartes īpašnieku
un vienu tā pavadoni.
Kartes īpašnieks veic rezervāciju, sazinoties ar izvēlēto lauku
tūrisma uzņēmumumu. Veicot rezervāciju, ir jāinformē par to, ka
klients vēlas izmantot senioru atlaižu karti un jānosauc kartes
numurs.
Klientam, ierodoties tūrisma uzņēmumā, var tikt pārbaudīts kartes
derīguma termiņš un piederība tās uzrādītājam. Uz kartes jābūt
kartes īpašnieka vārdam un numuram.
Karte „Silver Suitcase” („Sudraba Ceļasoma”) ir noformēta angļu
valodā, lai to varētu izmantot arī ārpus Latvijas. Skatiet vairāk
informāciju http://eurogites.org/seniors - Eiropas lauku tūrisma
federācijā „Eurogites”.
Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates
piedāvājumi atrodami http://www.celotajs.lv/seniors

vietu

Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-1.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir
saimnieki, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.

