Alpu kalni uz 3 valstu robežām –
Austrija, Šveice, Itālija
20.08. – 28.08.2015., 9 dienas, 525 EUR
Alpi vienmēr bijuši pievilcīgi… Šoreiz aicinām jūs uz pašiem Tiroles rietumiem. Serfaus–Fiss–
Ladis šie 3 ciemi savienoti savā starpā un funkcionē kā vienots mehānisms ar perfekti izveidotu
infrastruktūru, augstas kvalitātes servisu un moderniem pacēlājiem. Izvietojies „saules tronī” jeb
Tiroles augstkalnu saules terasē, mums piedāvā baudīt pastaigu priekus no 1200m.v.j.l līdz
2800m.v.j.l. Reschenpass kalnu pāreja un esam jau Dienvidtirolē Itālijas pusē, kur atkal ir skaistas
ainavas, bet citas tradīcijas. Iespaidīgais kalnu vilciens Bernina ekspress būs dabas ainavu
mīļotājiem kā tāda rozīnīte… Šveices labumus ar mazliet nobaudām… Visapkārt būs tikai kalni,
kalni un vēl skaistāki kalni… mazi omulīgi ciematiņi, pastaigu takas, laba kompānija, un kalnu upes
spēks raftingā…
Omulīgi krodziņi teju katrā pagriezienā vilina nobaudīt Sparribs, īstu ābolu štrūdeli un arī kāda
Jāgertee glāze nenāks par ļaunu! Kaiseršmār ar obstleru, bombardīno ar tiramisū… Tiroles vīns arī
ir jānogaršo… Un vēl – te ļoti daudz spīd saule!
Mūsu naktsmājas ir senā tradīcijām koptā ģimenes viesnīcā Tiroles sirdī! Ļoti jaukā saimniece
ar prieku uzņems ikvienu ģimeniskā atmosfērā, brokastīs cels tiroliešu lauku labumus, lai pietiek
spēka visai dienai. Atliek vien krāmēt somas un aidā!

1.diena
 Agri no rīta izbraukšana no Rīgas.
 Ceļš cauri Lietuvai, Polijai.
 Nakts viesnīcā.
2.diena
 Ceļš cauri Čehijai, Austrijai.
 Pēcpusdienā izlocīsim kājas mazākajā Austrijas pilsētā Innas upes krastos – Rattenbergā, kas
slavena ar savām stikla pūšanas tradīcijām. Ja gribēsim, nogaršosim ko īsti tirolisku ar kādu
vietējo alus brūvētāju darinātu bairīti.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
3.diena
 Dosimies iepazīt noslēpumaino un suģestējošo kalnu un ledāju pasauli, cerībā tikt līdz sniegiem!
Kaunertāles augstkalnu ceļš – Austrijas Tiroles augstākais kalnu ceļš, dēvēts arī par skaistāko
Alpos, ko veido serpentīns ar 29 kalnu ceļa līkumiem, pacels mūs no 1280 m.v.j.l. ielejā līdz 2750
m.v.j.lm atzīmei. Te nu busiņam būs ko turēt!

1
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Karlesjochbahn pacēlājs, kas uzvedīs mūs tur, kur mūsu busiņam ceļš slēgts. Skatu platforma
3108 m.v.j.l. augstumā ļaus mums izbaudīt fantastisku panorāmu uz 3 valstu Alpu kalniem. Un
ticiet, tas ir to vērts! Laiks pabaudīt saules peldes, ļauties meditācijai vai atklāt, kas ir Kaiseršmar
vietējā krodziņā.
 Pēcpusdienu baudīsim Landekas omulīgajā gājēju ieliņā. Laiks nobaudīt Tafelspitz vai tiroliešu
ķiploku zupu, vai ļauties iepirkšanās priekam.
 Vakara ekskursija Tiroles mistiskajā Zammerlohas aizā ar interesantiem klinšu veidojumiem.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
4.diena
 Kalnu piedzīvojumi nebeidzas un šodien brauciens pa Dievidtiroles ainaviskajiem vīna ceļiem ar
reibinošiem skatiem uz Dolomītalpu virsotnēm, vīna dārzu terasēm, Alpu pļavām un tiroliešu
ziediem rotātajām mājiņām.
 Foto pauze pie Reschen ezera, kura vidū virs zilzaļajiem ūdeņiem paceļas noslēpumains 14.gs.
baznīcas tornis. Un kur gan palikusi pati baznīca?
 Eksotisku augu un ziedu burvību izbaudīsim Sisi iemīļotajā Trautsmandorfas pilī, kas lepojas ar
savu botānisko dārzu Alpu kalnu terasē. Vidusjūras reģiona saules dārzi, eksotiskā sukulentu
pasaule, ūdens terašu dārzi, Alpu pļavu ziedu pārstāvji - tas viss te jūsu priekam!
 Pastaiga Senales ielejas pilsētiņā Merano - kūrortā, kas ieguvis pasaules skanējumu ar saviem
termālajiem minerālūdeņiem, Kūrmāju, skaisto promenādi, seno vēsturisko centru. Ļausimies
nesteidzīgai pastaigai vecpilsētas labirintos, kādam itāliskam kārumam vietējo produktu
tirdziņā vai daudzajās bodītēs.
 Viesosimies pie īsta vietējā barona, kas nodarbojas ar vīna darīšanu. Uzzināsim interesantus
faktus par Dienvidtiroles vēsturi, reģiona vīnkopības tradīcijām un noskaidrosim – kā tad ir būt
īstam baronam mūsdienās? Vīna degustācija ar dienvidtiroliešu tradicionālajām uzkodām.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
5.diena
 Ir pienācis laiks iekarot kalnus pašu spēkiem Tiroles augstkalnu saules terasē. Neliels pārgājiens
pa Alpu pļavām Serfaus – Fiss kalnu reģionā, kas piedāvā dažādus pārgājienu maršrutus, gan
kāds būs radīts tieši mums! Kalnu krodziņā iesakām nobaudīt gardum gardu ābolu štrūdeli, lai
nepietrūkst spēka!
 Pēcpusdienā pa kalnu līkumiem bagāto ceļu dosimies nelielā izbraukumā uz Šveices nelielo
kūrortu Samnaun, kur varam baudīt beznodokļu iepirkšanās priekus.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
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6.diena
 Šodien ceļš mūs ved uz Šveici, lai dotos neparastā ceļojumā ar Bernina Express vilcienu
/UNESCO/ pāri skaistākajiem Eiropas kalniem, pāri tiltiem un viaduktiem, baudot
neaizmirstamas ainavas un panorāmas skatus uz 4000.m.v.j.l. augstajām Berninas kalnu
virsotnēm un Morterach ledāju. Visstāvākais dzelzceļš pasaulē rāpjas pāri 2253.m.v.j.l. augstajai
kalnu pārejai, lai nolaistos jau Itālijas pusē – Tirano pilsētiņā.
 Tirano apslēptais dārgums – Palazzo Salis ar savām fantastiskajām freskām un eksotisko dārzu
ļaus mums iejusties viduslaiku atmosfērā.
 Skarbākais un mazpazīstamākais Itālijas vīna reģions – Valtellinas ieleja, kur vīna dārzi
izvietojušies kalnu pakājēs un, lielākoties, visa raža tiek novākta ar rokām. Kāda glāze vietējā
Rossola Nero vai Nebiolo jānogaršo arī mums!
 Neliela pietura šarmantajā kalnu kūrortā Bormio – ciemā, ko, kā saka vietējie, esot noskūpstījusi
saule. Mājupceļš pāri Stelvio kalnu pārejai.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
7.diena
 Nedaudz adrenalīna pieder pie lietas! Innas upe sāk savu tecējumu Šveicē un nes savus ūdeņus
cauri Austrijas Tiroles Alpiem, arvien pieņemoties spēkā un ir piedāvā mums dažādas ūdens
aktivitātes. Piedāvājam doties elpu aizraujošā piedzīvojumā – raftingā pieredzējušu instruktoru
vadībā, baudot kalnus no cita skatu punkta.
 Brīva pēcpusdiena pēc saviem ieskatiem, izbaudot vietējā ciema atmosfēru.
 Atvadu vakariņas ar kārtīgiem tiroliešu ēdieniem un kādu glāzīti vietējā obstlera apetītes
rosināšanai.
 Nakts viesnīcā Tirolē.
8.diena
 Ceļš cauri Austrijai.
 Neliela pietura Donavas upes ielejā, pievilcīgā vīnogulāju ieskautā viduslaiku ciemā Stein, kas
viduslaikos savu bagātību vairoja, iekasējot nodokļus pa upes gultni transportējamām kravām.
Pilsētiņa plauka un zēla, bet tagad savu slavu vairo ar Vachau ielejā darinātiem vīniem - Grūner
Veltliner un Riesling.
 Turpinām ceļu cauri Austrijai, Čehijai.
 Nakts viesnīcā.
9.diena
 Ceļš cauri Polijai, Lietuvai.
 Vēlu vakarā ierašanās Rīgā.
Papildus izdevumi:
 Pacēlājs uz Kaunertāles ledāju – 18 EUR
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Vakara ekskursija Zammerlohas aizā - 4 EUR
Trautsmansdorfas dārzi – 12 EUR
Vīna degustācija pie barona ar tiroliešu uzkodām ~ 25 EUR
Pacēlājs Serfaus – Fiss kalnos ~ 15 EUR
Brauciens ar Berninas kalnu ekspresi – 40 CH (piesakāms un apmaksājams iepriekš birojā)
Palazzo Salis ekskursija ~ 9 EUR
Vīna degustācija Valtellinas ielejā ~ 25 EUR
Raftings pa Innas upi – 45 EUR
Atvadu vakariņas ~ 20 EUR
Personīgie izdevumi
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā

Ceļojuma cenā ietilpst:





Brauciens ar komfortablu autobusu ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
Dzīvošana 3* viesnīcās – 2 naktis Polijā, 6 naktis Tirolē divvietīgos numuros ar ērtībām, brokastis
Grupas vadītāja pakalpojumi
Ceļojuma organizācija

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 30 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 150 EUR jāsamaksā 60 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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