
Tez Tour organizuojamos kelionės 
Tez Tour stabdo visus iki balandžio 14 dienos suplanuotus užsakomuosius skrydžius. 
Visus keliautojus, kurie keliones buvo įsigiję nuo kovo 12 d. iki balandžio 30 d., kviečiame 
nemokamai ir ta pačia kaina pakeisti kelionės datą į vėlesnę išvykimo datą ar pakeisti kelionės 
kryptį. Visi keliautojų sumokėti pinigai bus užskaityti už pasirinktas naujas keliones.  
 

Novaturo organizuojamos kelionės 
Novaturas stabdo visus iki balandžio 14 dienos suplanuotus užsakomuosius skrydžius. 
Visiems klientams, kurie yra įsigiję keliones išvykimams iki birželio 30 d., suteikia nemokamą 
galimybę keisti planus ir rinktis bet kurią kitą Novaturo kelionę. Išsirinkti atostogas klientai gali bet 
kada per šiuos metus, o pati kelionė gali vykti ir kitąmet. 
Nemokamas keitimas taikomas išvykimams iki 2020 06 30. 
Klientas apie kelionės keitimo poreikį būtinai turi informuoti likus ne mažiau nei 14 dienų iki 
keičiamos kelionės pradžios 
Išsirinkti naują kelionę ir ją užsisakyti klientas galės iki 2020 12 31. 
Sumokėta įmoka už kelionę užskaitoma bet kuriai kitai pasirinktai Novaturo kelionei. 
Naujai rezervacijai taikomos tos pačios apmokėjimo sąlygas, kokios buvo taikomos iki  2020 06 
30 užsisakytai kelionei.   

 
TUI Baltics organizuojamos kelionės 
užsakomieji skrydžiai į Turkiją nebus vykdomi nuo 2020-04-01 iki 2020-04-30 d.  
 
!  Dėl kelionių į Turkiją, turinčių įvykti nuo 04.01 iki 04.30, keitimų: 
Turistus, kurie yra užsisakę poilsines keliones į Turkiją (Antaliją) išvykimams nuo 2020.04.01 iki 
2020.04.30 (imtinai), kviečiame keisti savo atosotogų planus ir suteikiame nemokamą galimybę 
kelionę atidėti pasirenkant kitą patogią atostogų datą. 
 
1. Kad būtų išsaugotos keliautojų atostogos bei sumokėta suma nedidėtų, siūlome jiems atostogas 
perkelti į gegužę. Šiuo mėnesiu klientas gali planuotis atostogas ta pačia kaina. 
 
Šia galimybe klientas gali pasinaudoti iki 04.10. 
 
 2. Perkeliant kelionę į birželio - rugsėjo mėnesius, keitimai bus atliekami ir kaina perskaičiuojama 
pagal galiojančias tos dienos kainas.  
 
3. Ieškant patrauklios datos bei kainos alternatyvos ir kelionės datą perkeliant į spalio mėnesį, 
esant galimybei speciali kaina bus patvirtinta pagal atskirą užklausimą. 

! Dėl kelionių į Turkiją, turinčių įvykti nuo 05.01 iki 05.31, keitimų:  

Klientams, kurie yra užsisakę poilsines keliones į Turkiją (Antaliją) išvykimams nuo 2020.05.01 iki 

2020.05.31 (imtinai), taip pat suteikiame NEMOKAMĄ galimybę atidėti kelionę pasirenkant kitą 

datą. Keitimai bus atliekami pagal galiojančias tos dienos kainas.  

 

 

 

 
 



Itaka organizuojamos kelionės 
Itaka stabdo visus iki balandžio 14 dienos suplanuotus užsakomuosius skrydžius. 
Organizatorius siūlo pasinaudoti nemokamu kelionės keitimu vėlesniems išvykimams: 
galima keisti kelionės kryptį, datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, keliautojų vardus. 
Pasirinktam kelionės keitimui nebus taikomi jokie keitimo mokesčiai, 
kainos pasirenkamos pagal keitimo dieną galiojančias kainas. 
Keitimus galima atlikti iki 2020-03-27. 
Keliautojams, kurie per nurodytą laikotarpį neapsispręs dėl kelionės perkėlimo 
vėlesniam laikotarpiui, bus siūlomas kelionių DOVANŲ kuponas sumai, 
kurią klientas jau yra sumokėjęs. 
Nurodytas kuponas galios 1 (vienerius) metus bet kuriai Itaka Lietuva kelionei tiek Vasara 2020, 
tiek Žiema 2020/2021 sezonams. 
Visoms Itaka Lietuva kelionėms, kurių išvykimas iki 05-30 dienos, keičiamos apmokėjimo sąlygos- 
jei įmokėtas avansas buvo 30 proc., tai likusią sumą apmokėti reikia iki išvykimo likus 14 dienų 
(vietoje 30 d.) 


