
  

 

 

 

 

 

2021 

TIROLES UN  

BAVĀRIJAS ALPI 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! 

 

 

 

 
 

 

  

Grupas vadītāja Anita Kuzma, kalnu programmas vadītājs Arturs Blaževičs  

 13.08. – 21.08. 9 dienas EUR 615  
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 13.08. 

Rīga – Ostrava  
**viesnīca pie Ostravas 

• 6.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

sestdiena, 14.08. 

Ostrava – Insbruka  
 

 

***viesnīca Insbrukā 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Vāciju, Austriju 

• vēla ierašanās Insbrukā, iekārtošanās viesnīcā 

• Insbruka – Tiroles zemes galvaspilsēta Innas upes krastos, pazīstams ziemas sporta centrs ar 

simpātisku, kompaktu vecpilsētu, kura saglabājusi viduslaiku šarmu un vēstures notikumiem 

raibu mūžu. 1964. un 1976. gada Olimpisko spēļu mājvieta 

svētdiena, 15.08.  

Insbruka – Hart – 
Spieljoch – Insbruka 

 
 

 

***viesnīca Insbrukā 

• Fugen – Hart ciemats – Spieljoch pacēlājs – riņķveida maršruts ar uzkāpšanu Kreuzjoch 

virsotnē (2334) 7 stundas  

Ar autobusu braucam uz Fugen – Hart ciemu. Spieljoch trosu ceļš uzved 1860 m augstumā. 

Skats uz Innas ieleju. Pa taku sasniedzam Spieljoch virsotni (1908 m) un pa 8 taku noejam 

līdz Hochlege fermai (1840 m). No fermas stāva taka caur ganībām uzved Kellerjoch 

apmetnē (2237 m). Tālāk pa kori (troses) sasniedzam Kreuzjoch kapellu (2344 m). Noeja no 

kapellas Z virzienā. Tālāk pa 312. un 8. taku sasniedzam Spieljoch pacēlāja augšējo staciju 

pirmdiena, 16.08.  
Insbruka – Ahorn – Ahorn – 

Edelhutte – Schlegeis – 

Insbruka  
 

 
***viesnīca Insbrukā 

• Ahorn pacēlājs – Edelhutte – Ahorn virsotne (2973) 7 stundas 

Ar Ahorna pacēlāju no Mairhofenas sasniedzam augšējo pacēlāja pieturu (1965 m). Pārgājiena 

sākumā mierīga pastaiga, kas pēdējās 30 min kļūst grūtāka. Sasniedzam Edelhutti (2238 m), 

no kurienes paveras panorāmas skats uz Mairhofenu un Cillertāles ieleju. Labos laika 

apstākļos 1,5 - 2 stundās pa stāvu akmeņainu taku var sasniegt Ahornspitci (2973 m). Izcils 

panorāmas punkts! No Edelhuttes pa citu taku atgriežamies pacēlāja augšējā stacijā un 

nobraucam uz Mairhofenu 

otrdiena, 17.08. 

Insbruka – Hintertux – 

Insbruka  
 

 

 
 

***viesnīca Insbrukā 

• Augstkalnu ”ziemas” diena uz Hintertuksas ledāju 7 stundas  

Brauciens ar autobusu līdz Hintertuksas ciematam. Ar pacēlāju uzbraucam Sommerbergalm 

(2028 m). Brīnišķīgi skati uz ledāju! Pēc tam ar 2. un 3. pacēlāju uzbraucam 3250 m augstumā 

(Gefrorene Wand). Baudām ziemas priekus – sniegs, ledus, klintis, kalnu slēpotāji, 

nobraucieni uz riepām, ekskursija ledus plaisā. Atpakaļceļā pirmo posmu veicam ar pacēlāju, 

taču pēdējos divus noejam kājām. Pie Spannagelhaus apmeklējam alu labirintu, kas atklāts 

apskatei vietējā gida pavadībā zem ledāja. Atgriešanās uz Hintertuksu gar Schleier 

ūdenskritumiem. Mairhofenā atgriežamies ar autobusu 

trešdiena, 18.08. 

Insbruka – Penkena -
Vatensa – Insbruka - 

Oberau 
 

***viesnīca Oberau 

• Penkenbahn pacēlājs – Penkenjoch virsotne – Vorderlanersbach ciemats 4-5 st.  

Ar Penkenas pacēlāju paceļamies uz sākumu (1980 m), tad pa panorāmas ceļu ejam uz 

Penkenjoch virsotni (2095). Noeeja sākumā pa 57. taku, tad pa 55. taku līdz  

Vorderlanersbachas ciematam (1300 m) 

• Svarovska kristālu muzejs Vatensā (Wattens). Kristālu pasaule – mākslinieka veidota 

kristālu, mūzikas un gaismas spēle! 

ceturtdiena, 19.08. 

Oberau – Walchensee – 

Oberau  
***viesnīca Oberau 

• Walchensee (805) pacēlājs - Hrzogstand (1575) - Heimgartenhutte (1790) - Herzogstand 

(1731) – Herzogstandhaus (1575) - Walchensee ~7 stundas, riņķveida maršruts.  

No Walchensee ar pacēlāju paceļamies uz sākumu (1575 m), tad pa taku uz Herzogstand, 
tālāk uz Heimgartenhutte, lejā ejam kājām 



piektdiena, 20.08. 

Oberau – Alpšpice 
***viesnīca Oberau 

• Bavārijas Alpi – Alpšpice (Alpspitze 2628 m). Alpšpices ferrata  4 stundas  

Ar pacēlāju uzbraucam līdz takas sākumam. Pa taku līdz ferratām – troses un kāpnes. Uzejam 

Alpšpicē, lejā ejam pa citu, vieglāku ceļu 

sestdiena, 21.08. 

Oberau  –Minhene - Rīga  
• transfērs uz Minhenes lidostu 

• 09.30 – 12.35 lidojums Minhene – Rīga  

Uzmanību! Plānojums var mainīties laika apstākļu dēļ! 

Grupas informatīvā sapulce pirmdien 09.08., 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā 
 

 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 140 

piemaksa par papildvietu autobusā        EUR 80 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 595 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Minhene – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā  

   bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā 

• naktsmītnes **/***viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu, WC, brokastis  

•  veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas 

    Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas  

    pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

    Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pacēlāji, sabiedriskais transports, ieejas maksas objektos, inventāra īre  

• ieejas maksas apskates objektos, muzejos, izklaides un atpūtas vietās 

• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas apkalpojošam personālam  

 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) EUR 

pacēlājs Kreutzjoch 20 

pacēlājs Ahorn 22 

pacēlājs Sommerbergalm no 25 

pacēlājs Penkenbahn 44 

Swarovski Kristallenwelt 20 

pacēlājs Alpsiptzbahn 28 

Spannagelhaus alas 12 

Walchensee pacēlājs 15 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 11.05. EUR 220 līdz 12.07. atlikusī summa 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu    

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 11.05. pēc 11.05. pēc 12.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 04.08. var pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 
 

 

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

