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airBaltic un Tez Tour Latvija atjauno čarterlidojumus uz Burgasu 
 
Rīga. Latvijas lidsabiedrība airBaltic sadarbībā ar starptautisko tūroperatoru Tez Tour Latvija vasaras 
sezonā atsāk čarterlidojumus no Rīgas uz Burgasu Bulgārijā. Iknedēļas lidojumi starp abām pilsētām ar 
jauno Airbus A220-300 lidmašīnu tiek veikti no jūnija beigām līdz septembra vidum. Lidojuma aptuvenais 
ilgums ir divas stundas un 30 minūtes. 
 
airBaltic maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: „Mēs regulārus 
čarterlidojumus uz Burgasu sadarbībā ar Tez Tour Latvija piedāvājam gandrīz desmit gadus, kas lieliski 
demonstrē labu sadarbību un spēcīgu pieprasījumu. Burgasa kā iecienīts atpūtas galamērķis ceļotājiem 
bijis jau vairākus gadus pēc kārtas.” 
 
Konstantīns Paļgovs Tez Tour Latvija valdes priekšsēdētājs: "Priecājamies turpināt sadarbību ar 
aviokompāniju airBaltic arī 2021. gada vasaras sezonā. Nu jau 15 sadarbības gadu laikā esam atklājuši 
vairāk nekā 20 galamērķus, daļa no kuriem ir kļuvuši par populāriem regulāro lidojumu maršrutiem, kas 
tiek veikti visa gada garumā. Divu tūrisma nozares līderu sinerģija ļauj katru gadu atklāt gan jaunus 
čarterreisu, gan regulāro lidojumu galamērķus, tādējādi padarot Rīgu par vēl pievilcīgāku un populārāku 
aviosatiksmes centru Baltijas reģiona valstīs. Mēs lepojamies, ka Tez Tour Latvija klienti bija pirmie, kuri 
lidoja ar Airbus A220-300 čarterreisiem, un turpinās saņemt visaugstākās kvalitātes servisu no abiem 
uzņēmumiem daudzu gadu garumā, dodoties ceļojumos ar vienu no pasaulē modernākajām pasažieru 
lidmašīnām – Airbus A220-300.” 
 
Kā ziņots iepriekš, šovasar airBaltic piedāvā tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, 
tostarp uz septiņiem galamērķiem Itālijā, septiņiem Grieķijā un sešiem Spānijā, kā arī uz vairākiem citiem 
atpūtu galamērķiem. Pilns airBaltic piedāvāto lidojumu saraksts un biļetes uz jaunajiem galamērķiem 
pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airBaltic.com.  
 
Par airBaltic īsumā: 
airBaltic (Air Baltic Corporation AS) ir viena no punktuālākajām lidsabiedrībām pasaulē, kas savieno Baltijas reģionu ar vairāk nekā 70 
galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS. airBaltic ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts 
ar 96,14% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA Aircraft Leasing 1 pieder 3,86%. airBaltic veic lidojumus ar 27 Airbus 
A220-300 lidmašīnām. airBaltic ir saņēmusi vairākus starptautiskus apbalvojumus par izcilību, inovatīviem pakalpojumiem un saviem 
sasniegumiem, pateicoties veiksmīgai uzņēmējdarbības restrukturizēšanai. Skytrax airBaltic piešķīrusi piecu zvaigžņu vērtējumu par 
ieviestajiem Covid-19 drošības pasākumiem. Papildus tam lidsabiedrību drošības, piedāvājuma un Covid-19 novērtēšanas 
aģentūra Airlineratings.com iekļāvusi airBaltic starp TOP 20 pasaules aviokompānijām, kas visveiksmīgāk īstenojušas Covid-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumus. 2017. gadā lidsabiedrība saņēma CAPA apbalvojumu kā gada reģionālā lidsabiedrība, bet 2018. un 2019. gadā 
airBaltic tika apbalvota ar ATW Tirgus līdera balvu. 2019. gadā airBaltic saņēma Airline Strategy Nozares līderības balvu (Sector Leadership 
Award).  
 
Par Tez Tour Latvija: 
Tez Tour ir vadošais Latvijas tūroperators, kas Latvijas tirgū darbojas kopš 2002. gada, organizējot ceļojumus uz dažādām pasaules valstīm. 
Tez Tour organizē ceļojumus no Latvijas uz kūrortiem Andorā, Austrijā, Bulgārijā, Grieķijā, Gruzijā, Itālijā, Kiprā, Portugālē, Spānijā, Turcijā, 
Apvienotajos Arābu Emirātos, Ēģiptē, Indonēzijā, Maldīvu salās, Šrilankā, Taizemē, Dominikānas Republikā un Kubā. Ziņu aģentūras BNS dati 
liecina, ka Tez Tour ir līderis Latvijas tūrisma tirgū, un uzņēmums jau trīsreiz atzīts par valsts labāko tūroperarotu. Tūrisma nozares pārstāvji 
ikgadējā balsojumā nosaukuši Tez Tour Latvija par labāko uzņēmumu kategorijā "Uzņēmējs tūrisma aģentūru un tūroperatoru biznesā 2015". 
Kompānija Tez Tour Latvija 2016. gadā atvēra savu Latvijā pirmo pārdošanas biroju privātpersonu apkalpošanai. Šobrīd Tez Tour Latvija 
organizē ceļojumus uz 18 valstīm visā pasaulē, kur par tūristiem rūpējas 24 vietējie Tez Tour biroji. 
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