
 
 

 

Šveices izlase  

 05.08. – 11.08.2017., 7.dienas, cena 1000 EUR   

Šveice neatstāj vienaldzīgu! Tās dabas neparastais skaistums - skaistie kalnu ezeri, kuros spoguļojas 
Alpu sniegotās virsotnes, majestātiskie meži, pedantiski sakoptie miestiņi un neparasti augstas  debesis. 
Šveice pašā Eiropas sirdī prot būt neatkarīga, jo viņiem viss ir: vareni kalni, lekna zeme, bagātīgas Alpu 
pļavas, kur rāmi ganās gotiņas, augsti kvalificēts darbaspēks! Tā ir drošāko pasaules banku zeme, 
unikālo dabas ainavu bagāta, tuneļiem bagāti autoceļi, labklājības un bagātības pilna, precīzo pulksteņu 
un garšīgās šokolādes šūpulis, vieta, kur Eiropas Alpi satiekas ar debesīm… Katrs kantons ir savādāks, 
tāpēc šķērsosim vairākus atšķirīgus reģionus, lai saprastu, ka šeit labi sadzīvo franču, vācu, itāļu  
tradīcijas, valodas un kultūras! Nogaršosim tipiskākos ēdienus un dzērienus! Bet pats galvenais elposim 
svaigu gaisu un baudīsim burvīgās ainavas! Jo kur pagriezies – tur ir skaista bilde! 

 1.diena - "Ar atvērtu sirdi jauniem iespaidiem!"  

 Lidojums Rīga - Milāna  

 Izbraukšana uz Lugāno – tūristu iecienītākā Šveices dienvidu pilsēta ezera krastā. Romantisks 
brauciens ar kuģīti pa Lugāno ezeru, baudot skaistās ainavas un ciematiņus ezera krastā. Beidzot 
tad jānoskaidro, kuras takas Rainis staigājis… 

 Brīvajā laikā pastaiga pa Lugāno vecpilsētu un Tičino reģiona ēdienu un vīna nobaudīšana, jo mazajā 
Šveicē tiek darināts vīns, tieši šajā saulainajā pusē 

 Pārbrauciens uz kalnu reģionu Grindenvaldē 

 Nakts  3* viesnīcā Šveicē 

 2.diena - "Kalnu romantika"  

 Grindenvalde – ir viens no romantiskākajiem slēpošanas kūrortiem, kur senie koka namiņi, apstādīti 
ar puķītēm rada miera ostas vietu… Kur laiks apstājas, pietrūkst vien sniedziņa!  

 Došanās ar vilcieniņu uz Jungfraujoch – Top of Europe (3454 m) – Eiropas kalnos augstāko dzelzceļa 
staciju, kas atrodas uz kalnu pārejas starp Jungfrau (4158 m) un Mūka (4107 m) virsotnēm. Te 
paveras neatkārtojams skats uz pasaulslaveno alpīnistu paradīzi – Eigera ziemeļu sienu. Pastaigas 
takas dažādām gaumēm un spējām. Protams, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, jo reizēm kalni dara 
savu… Tad dosimies pastaigās pa kalnu takām!  

 Pēcpusdienā pastaiga pa Interlakenas kūrortpilsētu, kas atrodas starp diviem Šveices ezeriem ar  
unikālu maigu un subalpisku mikroklimatu. Kafijas pauze, nobaudot siera uzkodas vai tumšās 
šokolādes uzpūteni 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Šveicē 

 3.diena - "Aizu un  ūdenskritumu valstībā"  

 Vienīgā Eiropā kalnu iekšienē esošā ūdenskrituma – Trimmelbaha apskate, kas tūristiem pieejams, 
pateicoties klintīs izcirstiem tuneļiem un piekārtiem tiltiņiem – kaut kas vienreizējs! Mazliet būs 
jāizloka kājas, lai uzkāptu līdz tam, bet noteikti tas ir to vērts! 

 Pārbrauciens uz Bernes kantonu 

 1400 m garās un 200 m dziļās Āres aizas apmeklējums, kas ļaus atkal pārliecināties, kāds ūdenim 
spēks. Gadu gadiem ūdens dara savu!  



 
 

 

 Pēcpusdienā došanās uz visvairāk iemīļotāko Šveices pilsētu - Lucernu. Pastaigas ekskursija pa 
vecpilsētu, skaistajiem tiltiem, kas ved pāri Reisas upei, “skumjākās lauvas” apskate. Laiks fondī vai 
rakletei ar atdzesēta baltvīna glāzi kādā no omulīgajiem vietējiem krodziņiem!  

 Atgriešanās 3*  viesnīcā Šveicē 

 4 .diena -"Šveices simboli – galvaspilsēta, šokolāde, siers”  

 Izbraukšana uz Šveices galvaspilsētu Berni pašā Šveices sirdī. Berne nav līdzīga nevienai citai pilsētai. 
Berne ir unikāla un neatkārtojama. Ceļojot pa Šveici 1779. gadā, Gēte teica: „Šī ir skaistākā pilsēta 
no visām, ko mēs jebkad esam redzējuši”. Tamdēļ pastaigāsim pa galveno pilsētas daļu, un 
pārliecināsimies, vai lācis vēl pilda savus pienākumus, sargā pilsētu! 

 Brauciens uz Šveices franču daļu - Cailler šokolādes fabrikas apmeklējums, kur Jūs varēsiet ne tikai 
noskatīties kā tiek gatavots šis gardais produkts, bet arī paši nobaudīt šo slaveno Šveices šokolādi, 
kā arī to iegādāties 

 Dienas noslēgumā Grijē siera rūpnīca, kur Jūs varēsiet uzzināt šī siera pagatavošanas procesu, bet 
veikaliņā iegādāties šeit ražotos produktus 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Šveicē 

 5.diena - "Mežonīgo Alpu burvībā"  

 Brauciens uz Šveices lielāko kantonu – Graubindeni 

 Šveices lielā kanjona – Ruinaultas iepazīšana. Ruinaulta ir viena no iespaidīgākajām un 
daudzveidīgākajām ainavām Alpos. Ruinaulta ir savvaļas aiza ar plūstošu upi, stāvām baltajām klintīm 
un iedvesmojošiem mežiem. Izpētīsim aizu pa pārgājienu takām un skatu platformām, vēlāk 
stiprināsimies ar Graubindenes kantona tipisko ēdienu – pirmšķirīgu kaltētu liellopa gaļu un glāzīti 
Šveices brendija 

 Pārbrauciens uz Itāliju 

 Nakts 3* viesnīcā  Itālijā 

 6.diena  - “Pjemontas noslēpums”  

 Izbrauciens pēc ainavu medībām! Jā, tie ir Itālijas Alpi, kas mūs sagaida! 

 Dosimies uz Monte Rosas kalnu masīvu, kas iespējams vēl glabās sniegu pašās virsotnēs! Ja laika 
apstākļi būs labvēlīgi – dosimies kalnos ar kādu no pacēlājiem!  

 Kafijas pauze romantiskajā un izolētajā pierobežas pilsētiņā Macugnaga 1327.m.v.j.l., kas skaitās 
viens no Pjemontas romantiskākajiem Alpu ciematiem, ar senajām koka mājiņām!  

 Lago di Orta – viens no mazākajiem, bet skaistākajiem ezeriem Pjemontā, kuš slavens ar savu mazo 
saliņu un klosteri 

 Vakariņās iesakām baudīt Pjemontiešu virtuvi un slaveno arneis, barolo vai barbaresko vīnu no 
Pjemontas kādā no omulīgajiem krodziņiem! 

 Nakts 3 * viesnīcā Itālijā 

 7.diena - Nekur nav tik labi kā mājās  

 Transfērs uz lidostu  

 Lidojums Milāna - Rīga 



 
 

 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, 
degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām (4 naktis Šveicē un 2 
naktis Itālijā) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana 

 Kuģis pa Lugano ezeru – 25 CHF 

 Kalnu vilcieniņš uz Kleine Scheidegg no – 65 CHF 

 Āres aiza – 10 CHF 

 Trimmelbaha ūdenskritums – 15 CHF 

 Grijē siera rūpnīca – 8 CHF 

 Cailler šokolādes fabrika – 10 CHF 

 Šveices kanjons – 40 CHF 

 Monte Rosa pacēlājs 18 EUR 

 Kuģis pa Ortas ezeru 4 EUR  ( kopā ~ 181 EUR)  

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 
orientējoši un var mainīties. Ieejas maksas Šveicē norādītas vietējā valodā pēc kursa (~1 EUR = 
1.09050 CHF) 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
250 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. 

 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 26.05.2017. 

 Pārējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 30.06.2017. 


