Kas ir „Silver Suitcase”
(Sudraba ceļasoma) - atlaižu karte?
„Silver Suitcase” atlaižu karte
nodrošina atlaides nakšņošanai vai
citiem pakalpojumiem noteiktās
lauku tūrisma mītnēs un apskates
vietās, kuras specializējas senioru
apkalpošanā, un īpašos senioru
tūrisma maršrutos.
Karte darbojas noteiktās tūrisma
mītnēs un apskates vietās, kuras
iesaistījušās senioru programmā.
Kartes atlaides attiecas arī uz
noteiktām ekskursijām. Tās visas
atpazīstamas pēc pievienotā logo.
Karte „Silver Suitcase” („Sudraba
Ceļasoma”) ir angļu valodā, lai to
varētu izmantot ārpus Latvijas.

Seniori

Skatiet vairāk informāciju
eurogites.org - Eiropas lauku
tūrisma federācijā „Eurogites”.

dodas uz laukiem!

Karti izsniedz noteiktam lietotājam,
uz kartes norādot personas vārdu
un uzvārdu, kartes reģistrācijas
numuru.
Kopā ar karti lietotājs saņem arī
precīzus tās lietošanas noteikumus.
Kartes lietotājs saņem atlaidi
pakalpojumiem attiecīgajās senioru
programmas tūrisma vietās, ja
rezervējot norāda, ka ir „Silver
Suitcase” kartes īpašnieks, un nosauc
savu kartes numuru.

Kontakti un uzziņas:
LLTA „Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046
Tālr.: +371 67 617 600
E-pasts: lauku@celotajs.lv
www.celotajs.lv

Ja esat seniori vecumā virs 55 gadiem
un vēlaties izbaudīt laukus -

ievērojiet šo simbolu!
Tas apzīmē Senioriem
draudzīgas vietas un ceļojumus,
kas piedāvā atlaides un speciālus
pakalpojumus senioriem.

www.celotajs.lv/seniors
The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained therein.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Kas ir senioriem draudzīgas tūrisma vietas?
Šajās vietās īpaša uzmanība veltīta
senioru interesēm un vajadzībām:
telpas un tuvākā apkārtne iekārtotas
tā, lai pārvietoties ir ērti, ēdienkartē
veselīgi, arī diētiski ēdieni,
saimnieki vienmēr gatavi sniegt
visu nepieciešamo informāciju

un palīdzību. Šie simboli ne tikai
skaidro ērtības, bet arī raksturo
brīvdienu vietu. Tie palīdz izvēlēties
atbilstošu tūrisma vietu līdzīga
dzīvesveida un interešu viesiem, kas
netraucē cits citam un jūtas ērti sev
līdzīgo sabiedrībā:

Senioriem draudzīgās tūrisma mītnes
un apskates vietas var atpazīt
pēc „Silver Suitcase” simbola reklāmas materiālos
vai attiecīgās uzlīmes redzamā vietā.”

Pieejams ratiņkrēslā - nav sliekšņu, tualetēs var iekļūt ar ratiņkrēslu,
uzbraucamās rampas, utt.
Pieejams viesiem ar pārvietošanās grūtībām - nav augstu sliekšņu vai
citu šķēršļu, nav nepieciešams kāpt pa kāpnēm, mazgāšanās telpās un
tualetēs ir atbalsta rokturi, utt.
Pieejams viesiem ar nelielām pārvietošanās grūtībām - telpās var būt
sliekšņi, nelielas kāpnes vai citi šķēršļi, taču tie ir ērti pārvarami cilvēkam,
kas lieto spieķi. Mazgāšanās telpās un tualetēs atbalsta rokturi.
Bez īpašiem pielāgojumiem - telpas un apkārtne nav īpaši pielāgota
viesiem ar pārvietošanās grūtībām.
Pieejamas fiziskas aktivitātes - senioriem piemērots aktīvās atpūtas
piedāvājums (viegli velomaršruti, pastaigu takas, nūjošanas takas, utt.)

Senioru tūrisma
maršruti
Individuāli ceļojumu maršruti
Baltijas valstīs, apmeklējot gan
kultūrvēsturiskas vietas, gan
skaistus dabasskatus. Piļu, muižu un
baznīcu apskate apvienota ar vietējo
amatnieku un lauku saimniecību
apskati, dabas un gardu ēdienu
baudīšanu.

Senioriem draudzīgas tūrisma
vietas un maršruti atrodami:

www.celotajs.lv/seniors”
Izvēlieties sev tīkamākās senioriem
draudzīgās vietas un plānojiet
ceļojuma maršrutu individuāli - pēc
savām vēlmēm un interesēm.
Ceļojumu maršruti, kas piemēroti
senioriem, atzīmēti ar „Silver
Suitcase” zīmi.

