LIVINJO
ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA

2022

Ceļojums aktīvās atpūtas cienītājiem!

15.07. – 22.07.
diena, maršruts
piektdiena, 15.07.
***viesnīca Livinjo
sestdiena, 16.07.
Insbruka - Livigno
***viesnīca Livinjo
svētdiena, 17.07.
Livinjo

***viesnīca Livinjo
pirmdiena, 18.07.
Livinjo

***viesnīca Livinjo
otrdiena, 19.07.
Livinjo

***viesnīca Livinjo

8 dienas

EUR 795

notikumi, apskates objekti
 14:05 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 16:05 – 17:50 lidojums Rīga – Milāna (airBaltic lidojums)
 brauciens līdz Livinjo (~250 km), iekārtošanās viesnīcā
 Kalnu pārgājiens uz Forkolas ezeriem
Pārgājiena ilgums ~ 3 st.
Pārgājienu sāksim no kalnu pārejas Forkola, kas atrodas 2315 m v.j.l. Dosimies pa taku, kas ved
kalnā pakāpeniski. Kāpjot augstāk, vietām nāksies šķērsot klinšainākus un akmeņainākus posmus.
Nonākot pie Forkolas ezeriem, var atvilkt elpu, piesēst, lai iedzertu līdzpaņemto tēju un izbaudītu
brīnišķīgo ainavu. Pārgājiens ir vidējas grūtības pakāpes, tiek veikti ~300 kāpuma/krituma metri
 Kalnu pārgājiens uz Involt dali Resa (2908 m)
Pārgājiena ilgums ~ 3-7 st.
Pārgājienu sāksim no Carosello 3000 pacēlāja atiešanas stacijas. Pastāv iespēja gan augšup, gan
lejup braukt ar pacēlāju. Sākumā dosimies augšup pa zemes ceļu, ejot garām pāris kalnu namiņiem.
Pie otrā namiņa ‘Baitel dal Canton’ piestāsim uz nelielu atpūtas pauzi. Tālākais posms ir nedaudz
grūtāks un stāvāks, tas uzvedīs līdz pat ‘Involt dali Resa’ īpašas forma akmens kalnu namiņam.
Tālāk ceļš ved līdz kalnu restorānam Carosello 3000, kur pēc vēlēšanās varēs nobaudīt kādu vietējo
gardumu kopā ar aromātisko itāļu kafiju. Tālākā ceļā līdz kalnu restorānam Costaccia pa labi
pavērsies skats uz Livigno ieleju, pa kreisi – kalnu virsotnes, kas jau iestiepjas Šveices teritorijā.
Pārgājienā tiek veikti vidēji 1100 kāpuma/krituma metri
 Kalnu pārgājiens uz Monte Motto virsotni (2712 m)
Pārgājiena ilgums ~ 7 st.
Pirmais taciņas posms ir diezgan stāvs un ved cauri mežam. Pēc apmēram stundas sasniegsim mazu,
tipisku kalnu namiņu ‘Baitel di Staur’, kuru kādreiz izmantoja tikai mednieki un gani. Turpināsim
ceļu līdz pat virsotnei, no kuras paveras burvīgs skats uz Livinjo ieleju un neskaitāmajām virsotnēm
visapkārt. Lejup – pa kalna otru pusi ejot, sākotnēji taka ir diezgan stāva, drīz kļūst lēzena un ieved
‘Val Salient’ ielejā. Tā ir vieta, kur bieži gadās sastapt apkaimes pamatiemītniekus – kalnu āžus!
Pārgājienā tiek veikti 1000 kāpuma/krituma metri
 Kalnu pārgājiens uz Bocchetta del Corno di Capra –Val delle Mine Pārgājiena ilgums ~ 7 st.
Pārgājiena sākumā šķērsosim pļavu, nonāksim līdz upei ‘Spol’, pāri tiltiņam taka ved augšup.
Dosimies pa kreisi augstāk kalnā. No šī punkta, kāpšana kļūst nedaudz apgrūtinošāka –līdz tiek
sasniegta gandrīz 3000 m atzīme uz ‘Bocchetta del Corno di Capra’. No atpūtas vietas ir redzams
ezeriņš ‘Lago delle Mine’. Kāpjot lejup, pirmais posms līdz ezeriņam, ir stāvāks, tāpēc jābūt īpaši
uzmanīgiem. Tālāk kāpsim lejup līdz ielejai ‘Val delle Mine’. Pusdienu pauze būs tipiskā Livigno
reģiona lauku saimniecībā. Pārgājiena noslēgumā atlikušo ceļu iesim pa ‘Val delle Mine’ ieleju līdz
Livinjo ielejai. Pārgājienā tiek veikti 1000 kāpuma/krituma metri

trešdiena, 20.07.
Livinjo

***viesnīca Livinjo
ceturtdiena, 21.07.
Livinjo-Malpensa

***viesnīca Livinjo
piektdiena, 22.07.
Milāna – Rīga

 Kalnu pārgājiens uz Fopel virsotni (2928 m)
Pārgājiena ilgums ~7- 8 st.
Pārgājiens Stelvio nacionālā parka teritorijā, izteikti neskartā vidē sāksies no Fopel restorāna Livigno
ezera krastā. Stāvo kāpienā pirmo taciņas posmu ieskauj priežu audze, bet otrais posms ir
akmeņaināks un klinšaināks. Virsotnē pusdienu pauze, izjūtot mieru, ko dāvā kalni. Lejup kāpjot
pa kalna otru pusi jābūt uzmanīgiem, jo taka ir sarežģītāka, stāvāka, vietām jāpieturas pie klintīs
iestrādātiem ķēžu posmiem. Pārgājienā tiek veikti 1100 kāpuma/krituma metri
 Kalnu pārgājiens uz Monte Vago virsotni (3058 m)
Pārgājiena ilgums ~ 5 st.
Pārgājienu sāksim no kalnu pārejas Forkola, kas atrodas 2315 m v.j.l. Tad virzīsimies pa kalnu taku,
kas drīz vien aizvedīs pie mazā ‘Vago’ ezeriņa. Turpinot ceļu nonāksim līdz kalna korei, no kuras
paveras elpu aizraujošs skats uz visu Livigno ieleju. Tad kāpiens kļūst nedaudz grūtāks un stāvāks.
Ejot pa kalna kori, tā vairāk atgādina akmeņu krāvumu, nevis taku. Nonākot pie maza krustiņa,
virsotne sasniegta! Skats, kas paveras no Monte Vago virsotnes, ir neaprakstāms. Pārgājiena
grūtākā daļa ir pēdējais posms, kopā tiek veikti apmēram 700 kāpuma/krituma metri
 brīvs rīts atpūtai
 brauciens līdz Milānas lidostai (~250 km)
 18:40 – 22:20 lidojums Milāna – Rīga (airBaltic lidojums)

Piemaksa par komfortu
piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā

EUR 210

Atlaides
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g. ( ieskaitot)

EUR 745

Ceļazīmes cenā ietilpst
 lidojums Rīga – Milāna – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana
nav iekļauta), lidostu nodokļi;
 nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;
 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā;
 7 naktis viesnīcās divvietīgas istabas ar dušu un WC
(atbilstoši maršruta aprakstam) un brokastis;
 IMPRO grupas vadītāja-gida un kalnu instruktora pakalpojumi;
 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu(iesakām
noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības
apdrošināšanas karti (EVAK)
Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd
pakalpojumi/456-evak-karte
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 līdz 12.05. EUR 300 līdz 15.06. atlikusī summa
 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur
tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums līdz 12.05.
EUR 125
zaudētā summa

pēc 12.05.
EUR 250

Ceļazīmes cenā neietilpst
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates
objektos;
 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi
Iespējamās papildizmaksas
pacēlāji uz Carosselo
Livinjo
maltīte krodziņos

EUR
no 15
no 20

pēc 15.06.
visa summa

Grupas sapulce
!!! 29. jūnijā plkst. 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā,

(pulcēšanās vestibilā)

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada
19.novembra un 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
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

