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Ziemas prieki Dienvidtirolē - Kronplatz 

 04.03.-11.03.2023., 8 dienas, cena 1100 EUR  

Dienvidtiroles Alpi ir pati labākā atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem! Jo te ir viss, kas nepieciešams, dažādas 
aktivitātes laukā, gards ēdiens un augstas klases serviss! Kronplatz – viens no modernākajiem Alpu kalnu kūrortiem 
Itālijā piedāvā daudz un dažādas iespējas – kalnu slēpošanu, distanču slēpošanu, pastaigas kalnos, nobrauciens ar 
ragavām, iepirkšanos Brunekas vecpilsētā, gardu baltvīnu no tuvējiem vīna dārziem un sātīgu ēdienu! Ja gribat 
nedēļu pavadīt jaukā kompānijā un svaigā gaisā, laipni lūgti! 

 1.diena. 04.03. Dodamies ceļā! (V)  

 Lidojums Rīga – Verona 

 Transfērs no Veronas lidostas uz Riscones ciematu, viesnīcu Prack 3* http://www.hotel-prack.com ar brokastīm un vakariņām 
(salātbārs un 2 ēdieni no ēdienkartes un, protams, arī deserts). Viesnīcā ir spēļu istaba bērniem, viesiem pieejama arī sauna. 

 2.-7. diena. 05.-10.03.  Alpos viss kārtībā (B, V) 

 Aktīvā atpūta! Slēpošana un citas izklaides! Kalnu slēpošanai piedāvājam 6 dienas 120 km nobraucienus visām gaumēm. Pēc 
pieprasījuma piedāvāsim apskates ekskursija pa reģionu. Distanču slēpotājiem – arī ir dažādas trases – sasniedzamas ar ski 
busu 

 Uz Kronplatz pacēlāju ved mazais viesnīcas busiņš, kas ir pieejams viesnīcas klientiem. Ir arī iespēja aiziet ar kājām – 600m. 

 8.diena. 11.03. Uz mājām! (B) 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Verona – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Verona – Rīga (Airbaltic, 23kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas bagāža + slēpju bagāža viena 
vienība) 

 Transfērs – lidosta – viesnīca - lidosta (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 

 Dzīvošana 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām 

 7 gardas vakariņas 

 Grupas vadītāja pakalpojumi 

 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  

 Ceļojuma apdrošināšana – pret Covid, vakcinācija vai testi, ja nepieciešams 

 Dzeramnaudas apkalpojošajam personālam 

 Pacēlāja karte, inventāra īre un instruktori:  www.kronplatz.com 

 Ievērībai:  

 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. 

 Atlaides bērniem, ja dzīvo kopā ar vecākiem – uz pieprasījumu, atkarībā no vecuma un istabas tipa!  
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 Vienvietīgās istabas uz pieprasījumu ar piemaksu 

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

 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 04.12.2022 500 EUR Līdz 04.02.2023 400 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 04.12.2022 Pēc 04.12.2022 Pēc 04.02.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 550 EUR Visa summa 

 Līdz 01.03.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 


