
  

 

 

 

 

2023  

KALNU PĀRGĀJIENI DIENVIDTIROLĒ 

UN UNTERENGADĪNĀ PIE TRĪS 

VALSTU ROBEŽĀM (Austrija, Itālija, Šveice)  
 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Grupas vadītāji: Gunārs Auders un Andris Krūmiņš 

   13.08. - 20.08. 8 dienas EUR 795 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 13.08. 

Rīga -Minhene - 

Nauders 

***Gasthof Martha 

• 15:40 tikšanās Rīgas lidostā iepretīm airBaltic birojam 

• 17:40 – 18:50 lidojums Rīga - Minhene 

• pārbrauciens uz Nauders ciematu un iekārtošanās viesnīcā 

pirmdiena, 14.08. 

Nauders - Graun - 

Melag - Nauders 
***Gasthof Martha 

• aklimatizācijas aplis uz Veiskugel apmetni (2542 m). Lagtaufer ledāja mēle un grota. Ar autobusu 

uz Melag ciematu. Melag (1925 m) – Melager Alm – Langtaufer ledāja mēle un grota – Veiskugel 

apmetne (pusdienas) – pa augstkalnu panorāmas ceļu atpakaļ uz Melag. Nogrimušās baznīcas apskate 

Graun ciematā. Vieglas grūtības pakāpe: augstuma starpība 660 m, 6 stundas 

otrdiena, 15.08. 

Nauders - Rešenpass 
- St. Valentin - 

Rešen – Nauders 

 
 

 
***Gasthof Martha 

• Elfer virsotne (2926 m) un augstkalnu panorāmas ceļš Haideralm – Šoneben. No St. Valentin 

(1500 m) ar pacēlāju uzbraucam virs meža zonas (2120 m). Pa 9. taku ejam Z virzienā līdz Rote Eck 

(2300 m), kur 9. taka pagriežas uz R virzienā uz Haider pāreju (2743 m). No zāļotām nogāzēm 

pārejam uz nobirām un klinšu posmiem sasniedzot plakano Elfer virsotni: skaisti skati uz Rešen ezeru 

un apkārtni. Noeja uz Šoneben apmetni pa 9B taku Z virzienā. No Šoneben (pusdienas) pa stāvu taku 

cauri mežam ejam uz Pitz ciematu un tālāk gar ezeru uz Rešen ciematu, kur mūs sagaida autobuss. 

Vidējas grūtības pakāpe: 800 m uz augšu un 1300 m uz leju, 7 stundas. Atvieglotais variants: Elfer 

virsotni var apiet pa 14. taku, tad tikai 200 m uz augšu; no Šoneben uz Pitz var nobraukt ar pacēlāju. 

trešdiena, 16.08. 

Nauders - St. 
Valentin - Sulden -  

Nauders 

 
 

 

 
 

 
***Gasthof Martha 

• Tabarettahutte (2556 m) un Payerhutte (3029 m) ar skatu uz varenās Ortler virsotnes (3905 m) 

ziemeļu sienu. No Sulden (1860 m) ar Langenštein krēslu pacēlāju uzbraucam līdz K2 apmetnei (2330 

m). Pa 4A taku (panoramas ceļš) dodamies ZR virzienā līdz plato, kur pienāk gājēju taka no Sulden 

(2145 m). Pagriežamies uz R un pa stāvu akmeņiem un šķembām klātu morēnu sasniedzam balto 

Tabaretta Hutte (pusdienas). Aiz Huttes sākas stāvs pacēlums pa nobirām uz Bērenkopf pāreju (2871 

m). Taka pagriežas pa 180* un iziet uz klinšu grēdas R malu (troses) Paejot garām klinšu tornim 

sasniedzam Payerhutti, kas uzbūvēta uz klinšu malas. Atpakaļ pa to pašu ceļu līdz vietai, kur atzarojas 

gājēju taka uz Sulden. Tad pa stāvu taku cauri mežam sasniedzam ciematu. Sulden Z pusē atrodas R. 

Mesnera kalnu muzejs Ortles. Augstākā grūtību pakāpe: 990 m uz augšu un 1350 m uz leju, 8 

stundas.   Atvieglotais variants: neiet uz Payerhutte un no Bērenkopf pārejas atgriezties atpakaļ; 

nobraukt lejā uz Sulden ar pacēlāju. 

ceturtdiena, 17.08. 

Nauders - Martina -

Scuol - Nauders  
 

 
 

 

 
***Gasthof Martha 

• Alpīnais pārgājiens Unterengadīnā: Motta Nalun – Čampach pāreja (2730 m) un Čampach     

virsotne (2920 m) – Kurhaus Val Sinestra. no Scuol ciemata (1293 m) ar gondolas pacēlāju uz Motta 

Nalun (2142 m). Tāļāk apļveida pārgājiens pa pirmatnējo cilvēka neskarto Graubindenes kantona ainavu 

šķērsojot Čampach pāreju (2730 m) uz gleznaino Zuort ciematu(1711 m) un uz kūrmāju Val Sinestra 

(1524 m). No kūrmājas ar Pasta auto nobraucam līdz Sent ciematam  (viens no skaistākajiem 

Unterengadīnā) un noejam līdz Scuol. Uzeja Čampach virsotnē: no Čampach pārejas pa grēdas muguru 

līdz slēpošanas lifta gala stacijai. Tālāk stāvi augšā pa klintīm uz virsotni (troses). Atpakaļ līdz pārejai pa 

to pašu ceļu. Vidējas grūtības pakāpe: 860 m uz augšu un 1420 m uz leju, 7,5 stundas.  Atvieglotais 

variants: nekāpt virsotnē!  

piektdiena, 18.08. 

Nauders - Scuol - 
Zernez - Vallun 

Chafuol - Zernez - 

Nauders 
 

 

***Gasthof Martha 

• panorāmas ceļš Šveices Nacionālajā parkā no Vallun Chafoul pāri Murter pārejai (2545 m) uz 

Chamama Cluozza apmetni (1881 m) un tālāk līdz Zermez. No Vallun Chafoul (1780 m) pa taku uz 

leju šķērsojam Sporl kanjonu un pa stāvu zāļoto nogāzi ar daudziem pagriezieniem uzkāpjam Murter 

pārejā (2545 m) - plato ar lielu murkšķu koncentrāciju. Noeja no pārejas pa zāļotām stāvām nogāzēm 

līdz Chamama Cluozza apmetnei (1881 m; pusdienas). Tālāk šķērsojam upi pārejam vēl vienai kalnu 

grēdai (2126 m). Noeja pa mežu, sekojot norādei Par da Punt, Zermez. Autobuss mūs sagaida Zermez, 

kas ir Nacionālā parka centrs. Vidēja grūtības pakāpe: 1220 m uz augšu un 1510 m uz leju, 8,5 

stundas. Atvieglotais variants: no Muster pārejas atgriežas pie autobusa 



sestdiena, 19.08. 

Nauders - 
Kajetansbrucke - 

Spiss - Ravaisch - 

Samnaun - Nauders 

 

***Gasthof Martha 

• apļveida alpīnais pārgājiens pie Austrijas robežas ar uzkāpšanu Flimspitcē (2929 m), izcils skats 

uz Silvretta Alpiem. No Ravaisch ciemata (1800 m) ar pacēlāju uzbraucam 2500 m augstumā. 

Apļveida maršruts: ZR virzienā uz Viderjoch pāreju (2732 m), Z virzienā uz Flimjoch pāreju (2757 m) 

un A virzienā garām ezeriem atpakaļ uz pacēlāja augšējo staciju (pusdienas). No Flimjoch pārejas pa 

klinšu blokiem (troses) var sasniegt Flimspitz virsotni un pa to pašu ceļu atgriezties atpakaļ (1 stunda). 

Vidējas grūtības pakāpe: 650 m uz augšu un 650 m uz leju, 5,5 stundas. Atvieglotais variants – 

neiet uz virsotni! Beznodokļu pilsētas Samnau apmeklējums 

svētdiena, 20.08. 

Nauders - Stans -

Minhenes lidosta 

• priekšpusdienā – 3 stundu pārgājiens Stans ciemata apkārtnē (Austrija). Stans – Wolfsklamm 

(vilku kanjons) – Georgenweg – Pilgrims Trail – Weng – Stans (augstuma starpība 350 m) 

• pārbrauciens Stans _- Minhenes lidosta. 19:30 – 22:35 lidojums Minhene - Rīga  

Uzmanību! Plānojums var mainīties laika apstākļu dēļ!  

Grupas informatīvā sapulce – 31. jūlijā plkst.    

18.00 Rīgas Latviešu biedrības namā 
  

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 210 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga - Minhene - Rīga, lidostu nodokļi, nododamā bagāža  

23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās viesu namā  

Gasthof Martha Nauders;  
• IMPRO grupas vadītāju pakalpojumi pamatmaršrutā 

un atvieglotajā maršrutā;  

• ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas  

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums noformēt un ņemt līdzi  

arī 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  

•   pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas; 

•  inventāra īre, sabiedriskais transports; 

•  pacēlāji kalnos, ieejas maksas izklaides un atpūtas vietās; 
 

Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2022. gada cenas) 

 EUR  CHF 

Haideralm pacēlājs (uz augšu)   15 Scuol – Mota Nalun (uz augšu)     18 

Langenstein pacēlājs (uz augšu)   13 Ravaisch – Bergstation (abi virzieni) 30 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 140 līdz 28.06. EUR 310 līdz 19.07. 

•    ja iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības rezervāciju  

anulēt, iepriekš nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.06. pēc 28.06. pēc 19.07. 

zaudētā summa EUR 70 EUR 250 visa summa 

•  iemaksāto summu līdz 25.07. var pāradresēt citai personai, kura  

 vēlas doties minētajā ceļojumā  
  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase,  

kas ir derīga līdz 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

