
*Ja ceļo ar suni pavadoni, ir svarīgi par 
to paziņot DFDS un sunim jāatbilst 
mājdzīvnieku ceļošanas shēmai. Suns 
pavadonis drīkst atrasties uz klāja bez 
piemaksas.

  MĀJDZĪVNIEKU CEĻOŠANA – BALTIJAS JŪRAS MARŠRUTI

Reģistrēšanās Uz klāja

Rezervējiet savu ceļojumu 
tiešsaistē. Mājdzīvnieku 
ceļošanas izmaksas ir 30 
EUR par mājdzīvnieku*. Jums 
ir šādas izvēles iespējas:
 

Gādājiet par sava mājdzīvnieka labsajūtu un vienmēr nodrošiniet piemērotu ventilāciju, pietiekami daudz pārtikas un ūdens, vietu, kur mājdzīvniekam pārvietoties, mīļas 
rotaļlietas un absorbējošu guļasvietu.

Pirms ceļojuma ar savu 
mājdzīvnieku, lūdzu, 
pārliecinieties, ka Jums ir 
visi nepieciešamie 
dokumenti / mājdzīvnieku 
pase, lai jūsu mājdzīvnieks 
varētu ceļot, un jūs 
ievērotu visas juridiskās 
prasības valstī, uz kuru 
dodaties.

Gādājiet par sava 
mājdzīvnieka labsajūtu, 
nodrošinot viņam mīļotās 
rotaļlietas, pietiekami 
daudz pārtikas un ūdens.

Mēs iesakām izstaidzināt 
savu suni tuvējos parkos 
un ļaut viņam doties uz 
tualeti pirms ierašanās 
terminālī. 

Mēs iesakām pārbaudīt ar 
veterinārārstu, vai jūsu 
dzīvniekam ir veselīgi 
ceļot.

Lūdzu, esiet gatavi 
reģistrēšanās laikā 
uzrādīt sava 
mājdzīvnieka pasi. 

Ja jūs plānojat atstāt savu 
mājdzīvnieku 
transportlīdzeklī, jūs 
saņemsiet auto spogulim 
piekaramu zīmi, kas ļaus 
iekraušanas/kuģa apkalpei 
atpazīt, ka 
transportlīdzeklī ir 
mājdzīvnieks.

Ja jūs ceļojat kā 
kājāmgājējs, jūs varat ņemt 
savu mājdzīvnieku tikai uz 
kajīti (maršrutā Klaipēda
–Karlshamna, Klaipēda
–Ķīle), maršruta autobuss 
jūs aizvedīs uz kuģi.

Lūdzu, pārliecinieties, ka 
jūsu dzīvnieks ir būrī vai 
pie pavadas un ar 
uzpurni.
Ja jūs rezervējāt 
standarta kajīti, Jums tiks 
nodrošināts ar pārvalks 
otrai gultai. 
Ja jūs atstājāt savu 
mājdzīvnieku 
transportlīdzeklī, lūdzu, 
sazinieties ar viesu 
apkalpošanas centru, lai 
vienotos par 
apmeklējuma laiku. 
Mājdzīvnieki nedrīkst 
uzturēties sabiedriskās 
vietās, bet drīkst 
apmeklēt īpaši tam 
paredzētas vietas un 
izmantot tualeti šeit.

i

Mājdzīvniekam draudzīga 
kajīte
Atstāt savu mājdzīvnieku 
transportlīdzeklī 
Standarta kajīte + maksa par 
mājdzīvniekiem draudzīgas 
kajītes tīrīšanu – 75 EUR** 
Atstājiet jūsu mājdzīvnieku 
krātiņā*** 

**Izņemot komodora 
kajīti/koplietošanas kajītes/atpūtas 
sēdekļos.
***Pieejams tikai suņiem uz "Aura 
Seaways" un "Luna Seaways" 
prāmjiem. 

Gatavojoties jūsu 
ceļojumiem ar 
mājdzīvnieku  

Kā veikt rezervāciju, ja 
ceļojat kopā ar 
mājdzīvnieku 

Pirms ierašanās 
terminālī


