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Mob.t.: 29626622  
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Jaunums! Dienvidtiroles apslēptie dārgumi 

 19.07. - 24.07.2022.  6 dienas, cena – 1250 EUR  

Tiem, kas zina, kas ir Dienvidtirole, paskaidrojumi nav vajadzīgi… Šoreiz mūsu maršruts būs nost no klasiskās trases, dosimies 
dziļāk iekšā, kur nosaukumi nav tik zināmi, bet ainavas un viesmīlība vēl cēlāka! Kalnu nekad nevar būt par daudz, tieši tāpat kā 
laba vīna… 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? Svinēsim dzīvi katru dienu! 

 1.diena. 19.07. Bavārija  (V) 

 Lidojums Rīga – Minhene. 

 Brauciens cauri Bavārijai (300Km) 

 Tegernsee – viens no slavenākajiem Bavārijas ezeriem, kur atpūsties dodas bagātie Minhenieši… Izvietojies Alpu ielokā. Ezers 
radās 18 000 gadus atpakaļ ledāju kušanas rezultātā. Ezers un tā apkārtne ir ļoti populārs kūrorts Vācijā 

 Nozīmīgs ir vietējais klosteris un baznīca, kuras paspārnē ir vietējais alus brūzis ar lielisko alus dārzu, kur iesakām nogaršot 
vietējos labumus. Baudām dzīvi! 

 Kafijas pauzi ainaviskā Ahensee ezera krastā jau Austrijā… 

 Brennera pāreja un  augstais Eiropas tilts, kas savieno Austriju ar Itāliju…  

 Iekārtošanās 3* viesnīcā Dolomītalpu piekājē – Riscones ciematā pie Kronplatz kalna 

 Vakariņas 

 2.diena. 20.07. Dienvidtirole (B, V) 

 Taufers pils – viduslaiku Tauferu baronu dzimtas nams, kas būs labs ieskats kā dzīvoja agrāk kalnos bagātie… Mūs sagaida arī 
neliela pastaiga uz pils ieeju, jo piebraukt stāvā nogāzē diemžēl nav iespējams – laba rīta rosme? 

 Siers ir viena no Dienvidtiroles vizītkartēm, tāpēc dosimies noskaidrot kā tas top. Un ja vēlaties, te var arī to iegādāties kā 
suvenīru! Ainaviskā vietā, pie izskatīga saimnieka, gards siers – roku darbs… Nu ko vēl var vēlēties? 

 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! Ielūkojamies Neuštiftas baznīcā! 

 Vakariņas 

 3.diena. 21.07. Dienvidtirole (B, V)  

 Bolcāno – Dienvidtiroles galvaspilsēta! Ekskursija ar vietējo gidu! Pilsēta ir kā tilts starp Ziemeļiem un Dienvidiem, kur runā 3 
valodās – itāļu, vācu un ladīnu, tā ir vieta kur tiekas šīs 3 kultūras, mijas vēstures un ir daudz interesantu lietu, kas mums 
jāuzzina! Dodamies pastaigā! 

 Brīvais laiks, lai papusdienotu kādā vietējā krodziņā un izbaudītu vietējos labumus 

 Mecokoronas vīna reģions, kas mūs ievedīs Dienvidtiroles vīna pasaulē. Savdabīgā vīna degustācijā, te taps skaidrs viss par 
Dienvidtiroles tipiskākajiem vīniem… Gardi gan! 

 Atgriešanās viesnīcā un vakariņas 

 4.diena. 22.07. Lago di Braies (B, V) 

 Lago di Braies – viens no skaistākajiem un paslēptākajiem kalnu ezeriem, kas mirdz fortogrāfijās – iespēja doties 1 stundu ilgā 
pastaigā ap ezeru, vai pasēdēt bārā ar skatu uz ezeru… neaizmirstama aura un vieta 

 3 Zinnen Dolomītu Nacionālais parks – viens no skaistākajiem un ainaviskākajiem kalnu masīviem, kur dosimies augšā ar 
pacēlāju, un tad pēc izvēles – kalnu takas, restorāns ar skatu vai meditācija – diena kalnos… Kad izbaudām un esam gatavi 
satikt kalnu govis un iespējams murkšķus… 

 Atgriežamies pa skaistu  kalnu ceļu uz viesnīcu 
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 Vakariņas 

 5.diena. 23.07. Veneto (B, V)  

 Misurina ezers – viens no visaugstāk esošajiem kalnu ezeriem 1754m.v.j.l., ar burvīgām ainavām. Te, ja laika apstākļi mums 
atļaus kāpsim krēslinieku pacēlājā, lai sasniegtu Col de Varda plato 2120m.v.j.l., kur varēsim nogaršot kādu bombardīno? 
Izbaudīt skaistas kalnu ainavas un skatu uz ezeru 

 Pusdienot iesakām glaunajā Kortina D’ Ampeco kalnu ciematiņā, kas ir pilns ar butikiem, greznām viesnīcām. Kas liedz mums 
baudīt dzīvi?  

 Ainavisks ceļš no Veneto Alpiem uz Dienvidtiroles Alpiem… foto pauzes 

 Vakariņas 

 6.diena. 24.07. Tirole un uz māju (B) 

 Dosimies uz Leutašas aizu, kas ir viens no skaistākajiem objektiem uz Tiroles un Bavārijas robežas… Uh, ko tik daba nevar 
sadarīt! Pastaiga 1,5h… 

 Un esam pelnījuši – pusdienu pauzi Mittenvaldes pilsētā Bavārijā… Tipisks kalnu kūrorts, iecienīts tiem, kas grib uzlabot savu 
veselību labā gaisa dēļ. Apēdiet kādu kalnu foreli vai īstu cepeti… 

 Transfērs uz lidostu Minhenē 

 Lidojums Minhene - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, rokas bagāža 8 kg 
55x40x23 cm izmērā). 

 Dzīvošana 3* viesnīcā Dolomītalpos, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 

 5 bagātīgas vakariņas 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela, kalnu pāreju izmaksas) 

 Pacēlāji – 3 Zinnen un Col Di Varda 

 2 vīna degustācijas 

 Siera darītavas apmeklējums un degustācija 

 Ieeja Tauferns pilī un Leutašas aizā 

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
 Ceļojuma organizācija. 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Muzeji un ieejas maksas baznīcās 

 Pusdienas 

 Dzērieni pie vakariņām 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 120 EUR. 
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 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, kas ir derīga 3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.  

Pieteikšanās ceļojumam: 

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 19.04.2022 550 EUR Līdz 19.06.2022 500 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 19.04.2022 Pēc 19.04.2022 Pēc 19.06.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 625 EUR Visa summa 

 Līdz 16.07.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu.. 
 

 


