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Kalnu un ezeru zeme Šveice 

 06.08. – 13.08.2023. 8 dienas, cena  1500 EUR  

Šveice ir viena no mazākajām, bet bagātākajām valstīm Eiropā, kuras dabas veltes ir tik ainaviskas,  kā nekur... 
Un vēl sakoptība, kārtības mīlestība un tīrība! Šveices vizītkarte ir arī pulksteņi, šokolāde, kabatas nazīši un bankas. 
Galvenais ir kvalitāte, bet par to ir jāmaksā! Šveicē var baudīt ne tikai krāšņo dabu, speciāli ierīkotās un marķētās 
pastaigu takās pa Alpu kalniem, bet arī unikāli celtās pilsētas. Šveices arhitektūra diezgan spilgti atšķiras no pārējām 
alpu zemēm. Vairākas pilsētas ir iekļautas UNESCO mantojuma sarakstā, piemēram, Berne. Liela daļa pilsētu ir 
celtas pie upes ietekas ezerā vai arī upju krastos, kas piešķir pilsētām īpašu burvību. Visu, ar ko šveicieši lepojas, 
aprakstīt nav iespējams, grūti vārdos izteikt tās sajūtas, kas baudāmas ar mūsu maņu orgāniem, sirdi un dvēseli. 
Tāpēc Šveici klātienē vajadzētu izbaudīt katram pašam. Varat būt droši - Šveice jūs nepievils! Nogaršot īstu sieru, 
šokolādi, fondjū? Un vēl mazliet klāt Itālijas neaizsniegtās vietas… 

 1.diena. 06.08. Visa dzīve man viens ceļojums…  

• Lidojums Rīga – Milāna 

• Transfērs uz 3* viesnīcu Itālijā Varēzes pilsētiņā – un vakariņas jau mūs gaida! 

 2.diena.07.08. Pa Raiņa takām 

• 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, kas mums to var liegt? 

• Atgriešanās  viesnīcā Itālijā 

 3.diena. 08.08. Ainavu bagātībā  

• Brauciens uz Šveici pa vienu no skaistākajiem kalnu ceļiem. Fotopauzes, noteikti! 

• Lucerna. Šveices sirds, viena no skaistākajām tās pilsētām. Vairāk kā 800 gadus veca, atrodas Vierwaldstattersee - četru 
novadu jeb Lucernas ezera krastā. Unikāla viduslaiku vecpilsēta – un viens no pilsētas simboliem ir Skumjais Lauva!  

• Iesakām - braucienu ar kuģīti pa ezeru, lai izbaudītu Alpu ainavas un skaistos skatus ezera krastos 

• Lucernā iesakām papusdienot kādā no vietējiem krodziņiem, izstaigāt suvenīru bodītes, palaiskoties ezera krastā … Jo te laiks 
apstājas… Dzīvē kā pasakā 

• Nakts 3* viesnīcā Šveicē 

 4.diena. 09.08. Daba un pilsēta  

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

• Tūnas ezers ar savu spilgti zaļo krāsu un Tūnas pilsēta – lieliska vieta romantiskām pastaigām! Laiks apskatīt šo skaisto zemes 
pleķīti! Te arī iesakām pusdienot ezera krastā! 

• Atgriešanās 3* viesnīcā Šveicē 

 5.diena. 10.08. Kalnos  

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

• Dodamies uz lielajiem kalniem. Te paveras neatkārtojams skats uz pasaulslaveno alpīnistu paradīzi – Eigera ziemeļu sienu. 
Protams, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, jo reizēm kalni dara savu… Tad dosimies pastaigās pa kalnu takām! Katrs pēc savām 
iespējām varēs izvēlēties pacēlāju lai tiktu augstāk vai zemāk. Šī būs neaizmirstama diena Jungfrau reģionā!  
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• 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! 

• Nakts 3* viesnīcā Šveicē 

 6.diena. 11.08. Garšu pasaulē  

• Berne - ir viena no apdzīvotākajām Šveices pilsētām, tāpēc tā var lepoties ar ļoti bagātu kultūras dzīvi, nemaz nerunājot par 
fantastisko ainavu, ko rada sniegotās kalnu nogāzes. Pilsētas vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO arhitektūras mantojuma 
sarakstā 

• Laiks nogaršot īstu piena šokolādi, tāpēc dodamies uz Brok ciematu uz Cailer šokolādes ražotni, kur uzzināsim visu par tās 
tapšanas procesu un arī garšosim! 

• Ja bija par saldu, tad tagad laiks kaut kam sāļam – siers būs īsti laikā – sierotava Grujēres ciematā mūs jau gaida! 

•  "Šveices Rivjēra"  Montrē pie Ženēvas ezera. Tā ir vieta, kur sēžot palmu ēnā un malkojot tuvējos vīna dārzos darīto vīnu, var 
priecāties par ezeram apkārt esošajām sniegotajām kalnu virsotnēm 

• Uz salas ezerā slejas Bairona apdziedātā Šiljonas pils, iemūžinām foto arī to! Ne velti šo vietu bija iemīļojuši tādi radoši cilvēki 
kā Pēteris Čaikovskis, Igors Stravinskis, bet Vladimirs Nabokovs te nodzīvojis 17 savas dzīves gadus 

• Nakts 3* viesnīcā Šveicē 

 7.diena. 12.08. Vēl mazliet nezināmā skaistuma  

• Aosta ar savu vēsturisko šarmu pārsteigs daudzus, un tajā ieteicams apskatīt divas slavenas viduslaiku celtnes – galveno 
katedrāli un San'Orso. Pilsētai ir ārkārtīgi sena, un tā tiek saukta par Aostas ielejas (Valle d'Aosta) lielāko pilsētu 

• Pusdienas iesakām ēst Bjēlā – tā ir viena no senākajām Pjemontas pilsētām, kur dzīve rit rāmi un tūristu vēl nav 

• Oropas klosteris – viena no senākajām un nozīmīgākajām svētvietām Pjemontā – ar auru! Te iesakām meditēt, pastaigāties 
klostera un baznīcas teritorijā, iespējams ieraudzīt Melno Madonnu… Te laiks apstājas… 

• Galā vakariņas 

• Nakts 3* viesnīcā Itālijā 

 8.diena. 13.08. Ceļš uz mājām…  

• Itālija allaž saistījusies ar vīnu – uz atvadām viesosimies vīna darītavā, kur Pjemontā mūs gaida! 

• Transfērs uz lidostu 

• Lidojum Milāna - Rīga 

 Ceļojuma cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Milāna – Rīga (Airbaltic, ekon. klase, 23kg nododamā bagāža, 8kg rokas bagāža) 

• brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, degvielas izmaksas) 

• 7 naktis 3* viesnīcās, ar brokastīm 

• ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā 

• Ieejas maksas – Āres aizā, Trimelbaha ūdenskritumā 

• Izbrauciens ar kuģīti pa Lugano 

• Siera un šokolādes degustācijas 

• Vakariņas 1.dienā 

• Galā vakariņas 7.dienā 

• Vīna darītava ar degustāciju Pjemontā 

• Ceļojuma organizācija 
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 Papildus izdevumi:  

• Kuģis Lucernā ~ 25 CHF 

• Pacēlāji Grindenvaldē no 48 CHF 

• Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai :  

• Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa320 EUR 

• Minimālais skaits grupā ir 13 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums 
tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.  

• Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

• Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “PAR PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā ar ASV dolāra kursa un 
degvielas cenas sadārdzinājumu. 

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa  Otrā iemaksa  Atlikusī summa  
300 EUR  Līdz 06.05.2023  600 EUR  Līdz 06.07.2023  600 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 06.05.2023  No 07.05.2023  No 07.07.2023  
Zaudētā summa  50 EUR  50% no summas  100% no summas  

• Līdz 03.08.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā.  

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