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Ziemas prieki Campitello, Sella Ronda  

 01.02.-08.02.2020., 8 dienas, cena 1000 EUR  

Dienvidtirole ir lieliskākā vieta atpūtai ziemas aktivitātēm. Val di Fassa – pasakaina ieleja pašā 
Dolomītu Alpu sirdī, viens no četriem kūrortiem uz slavenā Sella Ronda slēpošanas apļa. Satriecošās 
kalnu ainavas, lieliskā slēpošana un bagātīgā itāļu virtuve neatstās vienaldzīgu. Sella Rondas 
majestātiskajai klintij var apslēpot apkārt pa 26 km garu pārgājiena nobraucienu, kas vijas cauri  4 
kūrortiem: Val di Fassa, Val Gardena, Alta Badia un Arabba. Tas pieveicams, ikvienam slēpotājam, kas 
nav gluži pirmo dienu uz kalnu, bet atmiņas glabās lieliskas ainavas, jo skati un iespaidīgi! Katru dienu 
var slēpot kādā no šiem kūrortiem, lai izbaudītu labākās trases pēc katra iespējām. 

Val di Fassas ielejā var izcelt divas slēpošanas zonas. Lielākā un iecienītākā atrodas virs Canazei un 
Campitello kūrortiem. Campitello 1440m.v.j.l., būs mūsu izvēlētais ciemats, kur nakšņosim burvīgā 4* 
viesnīcā 7 naktis, kur saimniece mūs lutinās ar lieliskām brokastīm un ļoti bagātīgām vakariņām! Un būs 
arī baseins un sauna…  

 1.diena, Dodamies ceļā! (V)  

 Lidojums Rīga – Verona 
 Transfērs (200 km) no Veronas lidostas uz Campitello ciematu, Val Di Fassas ielejā. Iekārtošanās 4* 

viesnīcā Stella Montis. Vakariņas. 

 2.-7. diena, Alpos viss kārtībā (B, V) 

 Aktīvā atpūta! Slēpošana un citas izklaides! Kalnu slēpošanai piedāvājam 6 dienas Dolomīti Super ski 
– 4 kūrortos, nobraucienus visām gaumēm. Pēc pieprasījuma piedāvāsim apskates ekskursija pa 
reģionu – Canazei, Moena, termas u.c. Piedāvāsim pārgājienu ar sniega kurpēm un slidošanas 
iespējas – ja laika apstākļi atļaus…  

 8.diena, Uz mājām! (B) 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Verona – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Verona – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas 
bagāža + slēpju bagāža 20kg) 

 Transfērs – lidosta – viesnīca - lidosta (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar saunu un baseinu 

https://www.dolomitespanoramahotel.it/ 
 Privātais ski bus līdz pacēlājam Col Rodella 
 7 gardas vakariņas 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Pacēlāja karte, inventāra īre un instruktori: https://www.dolomitisuperski.com/en/Ski-pass/Prices 

 Ievērībai:  

 Atlaides bērniem, ja dzīvo kopā ar vecākiem – uz pieprasījumu, atkarībā no vecuma un istabas tipa!  
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 

mainīties. 
 Minimālais skaits grupā ir 14 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 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

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

 Otrā iemaksa 400 EUR   jāiemaksā līdz 01.09.2019. 
 Pārējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 01.12.2019. 
 


