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Brīvdienas Dienvidtirolē Dolomītu Alpos 

 06.07. - 12.07.2020.  7 dienas, cena – 1200 EUR  

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 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 plavām un mežiem, robotas, pasakainu formu un dažādu krāsu klinšu sienas… 
Gan rītausmas dzidrajā gaisā, gan vakara saules gaismā – te ir fotogrāfu paradīze!  

Lielais Dolomītu ceļš, kas vijas cauri bezgalīgiem vīna laukiem un ābolu dārziem, olīvu birzīm, mūžzaļo 
ciprešu audzēm. Tas ir ceļš 1000-2000 m augstumā, un katrā pagriezienā top atkal kāda skaista bilde! 

Dzīvojot uz vietas 5 naktis vienā vietā, mēs varēsim nesteidzīgi izbaudīt atpūtu, būs gan pastaigas 
pa kalniem, braucieni ar pacēlājiem, serpentīnu ceļi, gan gardas maltītes, jo kas var būt labāks par 
vietējo virtuvi? Tas ir Itālijas un Austrijas mikslis, kas piedāvā gardāko un labāko, un, neiztrūkstošs ir 
vietējais vīns, viegls un atveldzējošs. Baudīsim Dienvidtiroles mazpilsētu burvību, ielūkosimies, kur savas 
brīvdienas pavadīja Sisi, un svinēsim dzīvi katru dienu! 

 1.diena. Bavārija (V) 

 Lidojums Rīga – Minhene. 
 Brauciens cauri Bavārijai. 17. gadsimtā baroka stilā celtais Etāles klosteris – grezns un gaida tieši 

mūs! Vecākā klostera daļa saglabājusies vēl no 10. - 11. gadsimta. Iegriežamies arī klostera baznīcā. 
Klostera brāļi nodarbojas ar vīnu, liķieru, alus, dažādu māksliniecisku rokdarbu izgatavošanu un ar 
to pelna sev iztiku. Tieši šeit tiek ražots oriģinālais liķieris Benediktīnietis. Veikaliņā iespējams 
iegādāties piecu dažādu veidu un stiprumu liķierus, arī medicīniskiem nolūkiem domātos - kalnu 
zālīšu uzlējumu un kuņģa darbības veicināšanai paredzēto rūgto 

 Pusdienas iesakām Bavārijas jaukajā pilsētā Mittenvaldē, kas ir tipiska kalnu pilsēta ar ciku caku 
namiem un apgleznotām  mājām… Kāds cepetis un alus kauss vai glāze atdzesēta vīna – tieši laikā!  

 Brennera pāreja un augstais Eiropas tilts, kas savieno Austriju ar Itāliju…  
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Dolomītalpu piekājē – Riscones ciematā pie Kronplatz kalna 
 Vakariņas 

 2.diena. Dienvidtirole (B, V) 

 Siers ir viena no Dienvidtiroles vizītkartēm, tāpēc dosimies noskaidrot kā tas top. Un ja vēlaties, te 
var arī to iegādāties kā suvenīru! 

 Dienvidtirole jau izsenis nodarbojas ar vīna darināšanu – tāpēc dodamies uz Neuštiftas abatiju, kas 
vilina gan svētceļotājus, gan rizlinga cienītājus – jo te top gardi vīni – laiks tos nodegustēt! 

 Briksenas vecpilsēta izsenis bijusi viena no vadošajām pilsētām Alpos, slavena ar savu Doma baznīcu 
un galeriju ieliņām. Laiks nobaudīt īstu itāļu picu ar Forst alutiņu. Pastaiga pa Briksenas ieliņām rosina 
uz nelielu iepirkšanos, un kas to te var liegt? 

 Vakariņas 
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 3.diena. Dienvidtirole (B, V)  

 Brauciens uz Val Senales ieleju. 
 Trautmansdorfas botāniskā dārza apmeklējums. Te var aplūkot augus no visas pasaules, var ļauties 

fantāzijai, ko Sisi ir darījusi Trautmansdorfas pilī, te var ieraudzīt palmas uz sniegoto Alpu fona. 
 Merāno vecpilsēta izsenis ir bijusi kūrortpilsēta patīkamā klimata dēl, tā iegūlusies 3000 metru augsto 

kalnu piekājē, saules apspīdēta un vīnogulāju laukiem ieskauta. Vecpilsētas omulīgās ieliņas un 
promenādē, jaukās kafejnīcas rosina uz kafijas pauzi. Īstais laiks kādai gardai kūkai? Vai tomēr pastai 
ar kādu gardu mērcīti un rizlinga glāzi? Krodziņu te ir daudz, tāpēc ļausimies mirklim! 

 Viesošanās pie īsta barona, kas mūs ievedīs Dienvidtiroles vīna pasaulē. Savdabīgā vīna degustācijā, 
jums taps skaidrs viss par Dienvidtiroles tipiskākajiem vīniem… Gardi gan! 

 Atgriešanās viesnīcā un vakariņas 

 4.diena. Dienvidtirole (B, V) 

 Ar pacēlāju dodamies augšā Rosskopf kalnā 1860 m.v.j.l., lai izbaudītu panorāmu un pa 4 km garu 
taku nāktu lejā… Kalnu pastaiga tieši laikā 

 Vipitento –  vēl viena omulīga mazpilsēta kalnu ieskauta, ar jaukām ieliņām un bodītēm upes krastā, 
kur iesakām papusdienot un pašopot, jo te ir gana daudz labu vietējo veikaliņu 

 Ja ir vēlēšanās var doties uz Vipitento termām  
 Argriešanās viesnīcā un vakariņas 

 5.diena. Lielais Dolomītu ceļš (B, V) 

 Lielais Dolomītu ceļs mūs izvedīs pa skaistākajām Denvidtiroles kalnu pārejām, līkumotiem 
serpentīniem, skaistām ielejām un pļavām. Dosimies uz Grodenas ieleju, lai tuvāk tiktu skaistulei 
Sella Rondas klintij, kas kā Dienvidtiroles simbols gozējas uz visām skatu kartītēm! Sella Rondas 
majestātiskumu nevar pārspēt, kā tāda liela kūka iegulusies starp zemākiem Alpiem. Ja laika apstākļi 
būs labvēlīgi - Passo del Sellas kalnu pāreja 2400 m.v.j.l. – elpu aizraujošas ainavas un ar pacēlāju 
dosimies uz Passo Pordoi skatu laukumu 2950 m.v.j.l., lai visi Dolomīti būtu pie mūsu kājām. Skaists 
brauciens ar lielo pacēlāju un esam augšā… vareni tie Dolomīti. Noteikti iesakām pusdienot kādā 
kalnu krodziņā -  Bombardīno vai mazais Vilijs jau mūs gaida? 

 Kanazē – te iesakām iegādāties suvenīrus mājiniekiem… 
 Atgriežamies pa skaistu  kalnu ceļu uz viesnīcu 
 Vakariņas. 

 6.diena.  Dienvidtirole (B, V)  

 Kronplatz – viens no modernākajiem kalniem Dienvidtirolē, kur dosimies ar pacēlāju augšā līdz 2275 
m.v.j.l. Ja laika apstākļi un iešanas prieks būs ar mums, tad uz ieleju dosimies ar kājām pāris stundu 
garā pastaigā… No Kronplatz kalna paveras burvīga ainava uz apkārtējiem Alpiem – Austrijas, Itālijas 
un labā laikā arī Šveices, te iesakām pusdienot kādā no kalnu krodziņiem, kas piedāvā gardus 
ēdienus, vai nav laiks nogaršot kaiseršmār ar gardu kafiju? 

 Bruneka – viena no Dolomītalpu senākajām pilsētām, kuras pilskalns nu tiek izmantots kā muzejs, 
bet šaurās ieliņas vilina uz pastaigu un glāzi dzirkstošā vīna! 

 Ja ir vēlēšanās – var veldzēties vietējā baseinā Riscones pilsētā 
 Vakariņas 
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 7.diena. Tirole un uz māju (B) 

 Brauciens uz Austriju 
 Pusdienot iesakām Tiroles mazpilsētā Seefeld am Tirol (Austrijā), kas lepojas ar apgleznotiem 

namiem un gardiem ēdieniem… 
 Transfērs uz lidostu Minhenē 
 Lidojums Minhene - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 
rokas bagāža 8 kg 55x40x23 cm izmērā). 

 Dzīvošana 3* viesnīcā Dolomītalpos, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 6 bagātīgas vakariņas (salātbārs + 3 ēdieni) 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela, kalnu pāreju izmaksas) 
 3 Pacēlāji – Kronplatz un Passo Pordoi un Rosskoph  
 Ieeja Trautmansdorfas botāniskajā dārzā 
 2 vīna degustācijas 
 Siera darītavas apmeklējums  
 Ekskursijas pēc programmas 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija. 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Termālie baseini Briksenā, Vipitento 
 Muzeji un ieejas maksas baznīcās 
 Pusdienas 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 15 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. 
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Pieteikšanās ceļojumam: 

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

 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 25.02.2020. 
 Pārējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 25.04.2020. 
 

 


