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LIELĀ SLOVĀKIJAS 

KALNU TŪRE 

 

 

 

Vadītāji:  Arturs Blaževičs, Andris Krūmiņš! Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! 
 

 03.07. – 11.07.   9 dienas – 7 dienas kalnos   EUR 415 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 03.07.  

Rīga – Bjalsko Bjala 

**viesnīca pie Bjalsko Bjalas 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

svētdiena, 04.07. 

Katovice – Terhova Chata –
Chata Vratna - Liptovski 

Mikulaš 

 

***viesnīca Liptovski 

Mikulaš 

• brauciens pa Slovākiju. Aklimatizācijas aplis uz Velky Krivan (1709 m) – Male Fatra 

grēdas augstāko virsotni  (vieglas grūtības 4 stundu pārgājiens) 

       Ar autobusu līdz Chata Vratna. Tālāk ar pacēlāju uz Snilovske sedlo (1524 m). Stāvs kāpiens 

uz Velky Krivan virsotni, noeja līdz Chata pod Chlebom apmetnei (1423 m, pusdienas) Chleb 

virsotne (1646 m) un traverss līdz Snilovske sedlo. Pacēlājs noved līdz autobusam. Pārgājiens 

virs mežu zonas.  

• vakariņas Šalaš Kraininka restorānā pie Ružamberok 

pirmdiena, 05.07. 

Liptovski Mikulaš – Jasna – 
Lučky - Liptovski Mikulaš 

 

 

***viesnīca Liptovski Mikulaš 

• Zemo Tatru augstāko virsotņu traverss virs mežu zonas (vidējas grūtības 7 stundu 

pārgājiens; 300 m uz augšu un 1500 m uz leju) 

       Jasna – ar pacēlāju uz Chopok virsotni (2024 m) – grēdas traverss caur Krupove sedlo līdz 

augstākai Zemo Tatru virsotnei Dumbier (2043 m) – atpakaļ uz Krupove sedlo (1922 m) – 

noeja uz Lučky ciematu (590 m), kur sagaida autobuss.  

• termālais baseins Bešenovā  (http://www.besenova.com/en/) 

otrdiena, 06.07. 

Liptovski Mikulaš – Zuberec 

- Zverovka – Zuberec - 

Liptovski Mikulaš 

***viesnīca Liptovski Mikulaš 

• skaistākā ieleja Rietumu Tatros – Rohačska dolina ar 18 m augstu ūdenskritumu un 

brīnišķīgu trīs ezeru kaskādi (vidējas grūtības apļveida 7 stundu pārgājiens; augstuma 

starpība 700 m) 

       Zverovka (1005 m) – Adamcula (1190 m) – Rohačskas ūdenskritums (1300 m) – Rohačskas 

ezeri (1680 m) – Smutna dolina – Adamcula – Zverovka   

trešdiena, 07.07. 

Liptovski Mikulaš – Terhova –
Biely potok – Štefanova  – 

Poprada    

***viesnīca Popradā 

• vidējas grūtības pārgājiens pa šauro Biely potok izgrauzto kanjonu (kāpnes, troses) un 

apļveida maršruts uz skaistāko un klinšaino Mala Fatra grēdas virsotni Velky Rozsutec 

(1610 m); 8 stundas; augstuma starpība 1000 m  

• pārbrauciens uz Popradu 

• termālais baseins Vrbovā www.termalnekupalisko.com  

ceturtdiena, 08.07. 

Poprada – Štrbske Pleso– 
Poprada    

 

 

***viesnīca Popradā 

• vidējas grūtības apļveida pārgājiens Augstajos Tatros uz ziemeļiem no Štrebske Plesso.  

700 m uz augšu un 1000 m uz leju; 7 stundas 

       Ar pacēlāju no Štrbske Pleso (1350 m) uz Chata pod Soliskom (1600 m). Stāva uzeja uz  

Bystre sedlo (2314 m; ķēdes) un gar Skok ūdenskritumu un ezeriem atpakaļ uz Štrbske Pleso 

• maltīte nacionālajā krodziņā Zboijnicka Koliba ir patīkama iespēja nobaudīt slovāku 

tradicionālo virtuvi un pavadīt omulīgu vakaru lieliskas čigānu mūzikas pavadījumā 

piektdiena, 09.07.  

Poprada – Štrebske pleso - 

Važecka chata - Štrbske pleso 
– Poprada    

 

***viesnīca Popradā 

• Kāpiens Krivan - piektajā augstākajā virsotnē Augstajos Tatros (2494 m) - tas ir arī izcils 

panorāmas punkts. Augstākās grūtības 9 stundu pārgājiens: augstuma starpība 1300 m 

Važecka chata (1180 m) – Vyšna priehyba (1980 m) – Daxnerovo sedlo (2300 m) - Krivan – 

Sedlo – Jamske pleso (ezers) – Štrebske pleso  

• Popradas termālie baseini (www.aquacity.sk) atpūtas komplekss ar tvaika pirti, 

slīdkalniņiem 

http://www.termalnekupalisko.com/


sestdiena, 10.07.. 

Poprada – Tatranska Kotlina 

– Varšava 
 

**viesnīca pie Varšavas 

• Belianskas alu apmeklējums – vienīgās alas Augstajos Tatros, izceļas ar interesantiem 

klinšu veidojumiem un kalcīta nogulumiem  

No Tatranskas Kotlīnas ciemata 0,5 st gājiens līdz alas ieejai. Ala ir 1370 m gara un augstuma 

starpība maršrutā ir 125 m. Apskate ilgst apmēram 70 min. Temeratūra alā 5 - 6 grādi (https: 

• brauciens caur Slovākiju, Poliju 

svētdiena, 11.07. 

Varšava – Rīga 
• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā ap 21.00 

 

Grupas informatīvā sapulce   28.06. plkst. 18.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā) 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 80 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 395 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
• komfortabls autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās;  
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• 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 
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos objektos, pacēlāji, baseini   

 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas)      EUR                                         
Belianskas alas no 8 (4) 

Popradas termālais baseins Aquacity no 22 (19) 

termālais baseins Bešenova no 22 (19) 

termālais baseins Vrbovā 15 

vakariņas nacionālajā krodziņā  no 17 

pusdienas/vakariņas restorānā no 15 

pacēlājs Chleb – Snilovske Sedlo (turp – atpakaļ) 15 

pacēlājs uz Chopok (tikai uz augšu) 20 

pacēlājs uz Chata pod Soliskom (uz augšu)                       18 
              *iekavās – cenas bērniem līdz 12 g.v.(ieskaitot)   

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 06.04. EUR 160 līdz 03.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 06.04. pēc 06.04.  pēc 03.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 21.06. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase 

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 

skype: impro.info  

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

