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Aktīvā atpūta un ne tikai – Šveice, Itālija, 
Austrija  

 26.06. – 02.07.2018, 7 dienas, cena  1050 EUR  

Alpos var tikai iemīlēties, atkal un atkal… Neskaitāmas reizes, katrā vietā tie ir savādāki, majestātiski 
un cēli! Šīs būs ceļojums tiem, kam patīk sevi lutināt ar skaistām kalnu takām, kam gribas mazliet kaut 
kur pakāpties, bet tai pat laikā pēc tam veldzēties ar atdzesētu alu kādā kalnu krodziņā! Kam gribas 
ielūkoties ceļos, kurus nudien grūti izbraukt! Lielākais plus ir mini grupa, līdz ar to maršruta improvizācija 
ir iespējama – atkarībā no laika apstākļiem, kas kalnos var mainīties jebkurā brīdī! Uzticies, un mēs 
parādīsim skaistākās vietas… Alpos dzīvošana pie viesmīlīgiem saimniekiem, kas mīl savu zemi un ļoti 
lepojas ar to! Ja esat kalnu, Alpu arhitektūras, laba vīna, gardas maltītes un pastaigu cienītājs – tad 
ceļojums Dienvidtirolē ir īstā Jūsu vasaras atpūta. Dienvidtiroles Dolomītu Alpi ir skaistākie no visiem 
Alpiem, ko atzinis arī izcilais alpīnists Mesners, kas pievarējis 14 augstākās pasaules virsotnes, un 
saprotams, ka viņš zina ko runā. Dienvidtirole vēl ir neiepazīts novads latviešiem, bet tā ir daudzu 
slavenu alpīnistu un kalnā kāpēju dzimtene, kuru ik gadu apmeklē arvien vairāk Alpu taku mīļotāji. 
Itālijas Dolomītiem raksturīgi stāvi kaļķakmens klinšu torņi, kas slejas pār Alpīnajām pļavām un mežiem, 
robotas, pasakainu formu un dažādu krāsu klinšu sienas… Gan rītausmas dzidrajā gaisā, gan vakara 
saules gaismā – te ir fotogrāfu paradīze! Stelvio kalnu pāreja pakutinās nervus ikvienam!  

 1.diena, Skaistie kalnu ceļi un pārejas…   

 Lidojums Rīga – Minhene 
 Ierašanās Bavārijā, kas ir viena no skaistākajām Vācijas federālajām zemēm, slavena ar burvīgām 

ainavām, skaistiem “ciku caku” namiņiem un gardiem ēdieniem, brauciens pa skaistiem ceļiem lai 
tiktu tuvāk kalniem 

 Fernpass kalnu pāreja ar saviem skatiem, tālāk ceļš ved pa Innas ieleju līdz Reschenpass – vēl viena 
burvīga kalnu pāreja, kas savieno Austriju ar Itāliju. Pa ceļam foto pauzes, lai to visu iemūžinātu! 
Pusdienas iesakām baudīt kaut ko no vietējiem labumiem – un to te ir tik daudz! 

 Iekārtošanās Alpu viesnīcā/pansijā  

 2.diena, Austrijas kalni   

 Trīs valstu tikšanās vieta. Sadalītā Tirole – te sekos stāsts kā tas viss notika… 
 Serfaus Fiss Ladis kalnu kūrorts  ar bagātīgu tūrisma piedāvājumu. Dodamies kalnu pastaigās un 

kāpjam uz Seealm Hog – kur iesakām nogaršot tradicionālos Tiroliešu ēdienus!  
 Kafijas pauze Pfunds, kas sena pilsētiņa Austrijas Rietumos uz Via Claudia Augusta romiešu 

tirdzniecības ceļa 
 Atpūta pie Reschen ezera, kas ainaviskā vietā vilina aktīvās atpūtas cienītājus! Vakara pastaiga gar 

ezera Rietumu krastu – kam vēl ir duka! 
 Atgriešanās Alpu viesnīcā/pansijā 

 3.diena, Itālija un Šveice  

 Trīs valstu tikšanās vieta. Itālija un Šveice 
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 Stelvio, viena no šīs pasaules skaistākajām kalnu pārejām – otrā augstākā kalnu pāreja Alpos ir viens 
no pasaules skaistākajiem ceļiem. Protams, arī nervus kutinošākajiem, jo lejā paveras gluži vai 
bezdibenis. To iecienījuši trakulīgi braucēji un britu slavenais auto raidījums "Gāzi grīdā" šo ceļu 
nodēvējis par lieliskāko autobraukšanas ceļu pasaulē! Šo pāreju izbūvēja vēl Austroungārijas 
impērijas laikā 1820. gadā, un kopš tā laika nav daudz mainījusies, vien tas, ka līkumus klāj asfalts. 
Stelvio ir tradicionāls, gleznains Tiroles reģions, kur kalnu nogāzēs izkaisīti pastkartēm līdzīgi ciemi 

 2.5 stundu pārgājiens uz Punto rosa – lai izbaudītu tuvējos kalnus – neaizmirstamas sajūtas 
 Samnauna nodokļu brīva zona Šveicē. Ar vienīgo pasaulē divstāvu pacēlāju  dodamies uz Alp Trida 

un lejā, izbaudot stāvo klinšu klātesamību, kā kājāmgājējs  
 Brīvais laiks, lai iegādātos tax free preces – lētākas smaržas, alkohols, šokolāde 
 Atgriešanās Alpu viesnīcā/Pansijā 

 4.diena, Itālija  

 Gardas ezers ir ne tikai Itālijas lielākais ezers, bet arī milzīgs tūristu magnēts. Tā ir vieta, kur ūdens, 
kalnu un šarmantu ciematu vidū baudīt īstu dzīves idilli 

 4 stundu pārgājiens pie Gardas ezera – lai pārbaudītu sevi un redzētu skaistas ezera ainavas!  
 Izbraucienā ar kuģīti šķērsojam Dienvidtiroles lielāko ezeru, lai paviesotos kādā mazā ciematā. 

Vīnogas, olīves, citroni – te tas viss aug un to visu var nogaršot! Laiks brusketai un limončello!  
 Varbūt vindsērfings - drosmīgajiem pieder pasaule (ja vien laika apstākļi to atļaus) 
 Nakts Alpu viesnīcā Itālijā 

 5.diena, Dolomītu Alpi  

 Dolomītu kalni. UNESCO kultūras mantojuma piemineklis – tas noteikti jāredz!  
 Val di Fassa ieleja, romantiskā  Moena. Pusdienas iesakām Passo Pordoi kalnu pārejā 2240 mvjl. 
 Val Gardenas ieleja – kam raksturīgas apgleznotās mājas un sava valoda! Sv. Ortisei miestiņš, kas 

slavens ar kokgriezumiem un suvenīriem  
 Marmolada 3343m vienīgais šļūdonis Dienvidtirolē, kam izdevies noturēties līdz mūsdienām – ar 

pacēlāju turp var doties – pēc vēlēšanās… 
 Nakts Alpu viesnīcā Itālijā 

 6.diena, Un vēl mazliet no Itālijas  

 Dienvidtiroles vīna ceļš, ar vīnogulāju  un ābeļdārzu klātiem laukiem – romantiski! 
 3 stundu pārgājiens kalnainā apvidū, lai atkal izlocītu kājas  
 Iespējams termālo baseinu apmeklējums Merano pilsētā, lai relaksētos pēc skaistajām kalnu takām 
 Merano – viena no romantiskākajām pilsētām, ko savā laikā bija iecienījusi arī Sisi!  
 Atgriešanās Alpu viesnīcā Itālijā 

 7.diena, Uz māju...   

 Transfērs uz lidostu pa vareno Brennera pāreju 
 Iepirkšanās centra apmeklējums Vācijā, jo kā zināms te daudz kas ir vairāk un lētāk… 
 Lidojums Minhene - Rīga  
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 
8 kg) 

 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcās/pansijās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām  
 Brauciens ar komfortablu minibusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, autostāvvietas) 
 Ekskursijas pēc programmas  
 Latviski runājoša grupas vadītāja/šofera pakalpojumi 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pacēlāji kalnos 
 Kuģītis pa Gardas ezeru  
 Personīgie izdevumi 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
180 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 6 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par 
minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

Pieteikšanās ceļojumam: 

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 04.02.2018. 
 Pārējā summa 350 EUR jāsamaksā līdz 04.05.2018. 

 


