
  

 

 

 

 

 

2023 

ŠVEICES ZELTA 

IZLASE 
 

 

   02.08. – 09.08. 8 dienas EUR 1145 
diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 02.08. 

Riga – Zurich - Stans 

***viesnīca pie Stans 

• 14:40 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

• 16:40-18:10 airBaltic lidojums Rīga – Cīrihe 

• transfērs uz viesnīcu 

ceturtdiena, 03.08. 
Stans - Titlis – Luzern 

– Stans 

 
 

 

 
 

 
 

 

***viesnīca pie Stans 

• Titlis (3020 m) nogāzēs iespējams vai nu doties kādā no daudzajām kalnu takām vai arī mesties 

vēl neizbaudītajā – ar Ice Flyer vizināties pāri šejienes apjomīgā ledāja plaisām, pāriet 

izaicinošajam 500 m virs bezdibeņa iekārtajam gaisa tiltam Titlis Cliff Walk. Varbūt augusta 

karstajās dienās īsti vietā liksies gājiens cauri 150 m garajam ledus tunelim 

• Engelbergas zvanu formas siera ritulis būs gards suvenīrs, ko sarūpē klostera siernīca  
• Lucerna – tūristu iemīļota Centrālšveices pilsēta Firvaldštates ezera krastā ar šaurām ieliņām, 

kuras dažviet var būt tukšas un klusas, bet turpat netālu cilvēku pārpilnas. Īpaša sajūta rodas, ejot 

pār Kapelas un Pelavu tiltiem – tie ir senākie koka tilti Eiropā! Firvaldštates ezera 

(Vierwaldstättersee) nosaukums cēlies no tā krastos esošajiem četriem "mežu kantoniem" - 

Ūrī, Untervaldenes, Švīces un Lucernas. Līkumotajam, fjordam līdzīgajam ezeram ir vairāk nekā 

160 kilometru gara krasta līnija., tas atrodas aptuveni 434 metru augstumā virs jūras līmeņa un ir 

ceturtais lielākais ezers Šveicē 

piektdiena, 04.08. 

Stans – Bern 

 
 

 

 
 

 
 

***viesnīca pie  

Bernes 

• Pilatus kalnu grēda, kā vēsta leģenda, savu nosaukumu ieguvusi no prokuratora Poncija Pilāta 

vārda. Uzskata, ka viņa kapa vieta atrodas vienā no nogāzēm. Kores augstākais punkts sasniedz 

2121 metru virs jūras līmeņa. Zobratu dzelzceļa vilcieniņš Pilatusbahn ved uz kalna virsotni. 

Vairāk kā 4,5 km garo trasi 48 ° slīpumā 19. gadsimta beigās izstrādāja atjautīgais inženieris 

E.Locher un visā pastāvēšanas laikā ir veikta tikai vienu modernizācija 1937. gadā 

• Āres aiza ir 1400 m gara un 200 m dziļa. Šis dabas brīnums sācis veidoties ledus laikmetā, bet 

vēlāk šo procesu turpinājuši oļi un ūdens. Gar aizas malu ierīkota gājēju taka, kura nodrošina ērtu 

un samērā vieglu pastaigu gar Āres upes krastu 

• Berne – Šveices galvaspilsēta ar labi saglabājušos vecpilsētu. Pilsētas simbols ir lācis – īsti lāči 

jau vairākus gadsimtus apskatāmi pašā pilsētas centrā. Bernei raksturīgas arī daudzas strūklakas, 

1530. gadā celtais Laika zvanu tornis un Alberta Einšteina māja-muzejs 
sestdiena, 05.08. 

Bern – 

Lauterbrunnen 
Interlaken – Bern 

 

***viesnīca pie  

Bernes 

• Trimmelbaha ūdenskritumi pie Lauterbrunnas ir vienīgie pieejamie ledāju ūdenskritumi kalna 

iekšienē. Ūdens nāk no augstajām četrtūkstošnieku virsotnēm un krīt 10 kaskādēs  

• Grindelvalde majestātiskā Jungfrau masīva pakājē ir izcila izvēle visprasīgākajiem kalnu 

baudītājiem. Tā piedāvā pacēlājā ērti sasniedzamas panorāmas skatu vietas mierīgiem staigātājiem, 

kraujus ceļus rūdītajiem kalniešiem un murkšķu pilnas nogāzes dzīvnieku mīļiem.  

• Interlakena – starpezeru skaistumkaraliene, šķiet, ka te par savu pienākumu pagrozīties uzskata 

jebkurš Šveices viesis 

svētdiena, 06.08. 

Bern - Montreaux – 
Gruyere - Sion 

***viesnīca pie Sionas 

• Montrē Ženēvas ezera krastā ir oāze ar īstu Vidusjūras klimatu, te labi jūtas lauru koki, 

magnolijas, palmas un mandeļkoki. Pateicoties muzikālajām tradīcijām, to mēdz saukt arī par 

džeza Meku. Pastaiga gar Ženēvas ezera krastu un iespēja peldēties 

• Gruyere – rajons, kur izgaršojami šokolādes saldi un siera sātīgi pārsteigumi   

pirmdiena, 07.08. 

Sion - Zermatt – Brig 

- Sion 
 

 

 

***viesnīca pie 

Sionas 

•  Cermata (Zermatt) – skatu kartiņu tradīcijās ieturēts slavens kalnu ciemats, kur pat viesnīcu 

viesi istabiņas var sasniegt vien ar elektrisko vilcienu vai zirgu taksometru. Materhorna (Monte 
Cervino, 4478 m) smaile ir viegli atpazīstama un bieži fotografēta. Tās apkārtne ir paradīze gan 

slēpotājiem, gan pastaigu cienītājiem, bet alpīnistu pasaulē virsotnes iekarošana ir viena no 

bīstamākajām nepastāvīgo laika apstākļu dēļ. Moderns trošu pacēlājs ļauj uzbraukt līdz Mazā 

Materhorna virsotnei (3883 m), bet aktīvas atpūtas cienītāji novērtēs iespēju izmantot kalnu 

dzelzceļu uz Gornergrat (3883 m) 

• Brigerbad - iespēja izbaudīt veselīgos termālos ūdeņus jau romiešu leģionāru ievērtētā vietā 

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAr%C4%AB
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Untervaldene&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C4%ABce
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lucerna_(kantons)


otrdiena, 08.08. 

Sion – 
Aletsch – Stresa 

 

***viesnīca Stresā 

• Alečas ledājs (UNESCO) ir Eiropas lielākais šļūdonis, kas 23 km garumā un aptuveni 100 

kvadrātkilometru platībā atrodams Šveices Valē (Valais) kantonā. Ledus masa no Jungfrau 

masīva ziemeļu daļas kūstot papildina Ronas upi. Pastaigas Alesch Arena saules pielietajās 

terasēs sagādā neaizmirstamus iespaidus un labākos skatupunktus uz 900m biezo ledusjūru 

• ceļš uz Itāliju pāri Simplona kalnu pārejai (2005m) 

trešdiena, 09.08. 

Stresa - Malpensa - 
Riga 

• kaut Madžores ezers ir viens no dziļākajiem alpīnajiem ūdeņiem, tas vasarās uzsilst patīkamā 

peldēšanas temperatūrā – izbaudīsim to! Iespēja doties izbraukumā ar kuģīti pa Madžores ezeru 

• transfērs uz lidostu. 18:25-22:05 lidojums Milāna – Rīga 

Pārgājieniem kalnos nepieciešami kalnu vai sporta apavi, ērts apģērbs, lietus apmetnis, silts džemperis vai jaka, 

saulesbrilles, cepure, neliela mugursoma!  

Iespējamās papildizmaksas  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 330  

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 100 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojumi Rīga – Cīrihe; Milāna - Rīga, lidostu nodokļi, 

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

•  tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

•  7 naktis viesnīcās divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

•  IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 
• 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  

• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas;            
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

 

 Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas) CHF* 

Alech Arena 40 

Brigerbad termas no 30 

pacēlājs Cermatā 25 

Materhorna pacēlājs 120 

Gornergrat kalnu vilciens 90 

siera degustācija        10 

Šokolādes muzejs 20 

Trimmelbahas ūdenskritums 15 

pacēlājs Grindelvaldē 74 

pacēlājs Titlis 70 

Ementāles siera ražotne 15 

Pilatus kalna pacēlājs 70 

kuģītis pa Madžores ezeru EUR  30 

*valūtas kurs 1 EUR = ~1 CHF 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 300 līdz 09.05. EUR 400 līdz 30.06. 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

 jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 09.05. pēc 09.05. pēc 30.06. 

zaudētā summa EUR 150 EUR 400 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 11.07. 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

