
  
 

 

 

 

 

2022  

Kalnu pārgājieni Tirolē pie trīs 

valstu robežām (Austrija, Itālija, Šveice)  

 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Grupas vadītājs: Andris Krūmiņš 

   06.08. - 13.08. 8 dienas EUR 775 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 06.08 

Rīga – Minhene 
Minhene – Ehrwald - 

Nauders 

*** viesnīca Nauders 

• 05.40 tikšanās Rīgas lidostā iepretim airBaltic birojam  

• 07.40-08.50 lidojums Rīga -  Minhene 

• Vācijas augstākās virsotnes Zugspitze apmeklējums, izmantojot Tiroler Zugspitzbahn 

pacēlāju  Ehrwald ciemā 

• ~2 stundu brauciens uz Nauders ciematu un iekārtošanās viesnīcā 

svētdiena, 07.08 

Nauders –

Altfunstermunz – 

Nauders 

 

 

 
 

***viesnīca Nauders 

• aklimatizācijas aplis:  Selleskopfe (1650 m) un Ķeizara aizsardzības līnija (Octāles Alpi). 

   No viesnīcas pa 13.taku, kas iet paralēli autoceļam, noejam līdz Nauders cietoksnim, kur sākās 

”Kaiserschutzenweg” -  2015. g. atjaunotā Ķeizara aizsardzības līnija, kam bija liela nozīme 1. 

pasaules karā (1916.). Stāva, šaura taka ar kāpnēm un trošu margām, atjaunoti bunkuri un 

panorāmas punkti. Paceļamies līdz 1650 m augstumam un  caur “Schopfwarte” noejam līdz 

Nauders.    

• pēcpusdienā –  “Altfinstermunz” -  romiešu laika robežpārejas starp Tiroli un Graubindenes 

kantonu Šveicē apmeklējums. Pastaiga gar Innas krastu Šveicē  

• Viegla grūtības pakāpe: augstuma starpība h =  550 m; 6 stundas       

pirmdiena, 08.08 

Nauders – Bergkastel 
pacēlājs  - Nauders 

 

 

 

 

*** Nauders 

• apļveida maršruts: Nauderes augstkalnu ceļš un Schmalzkopf virsotne (2724 m) Octāles 

Alpos. 

   Ar Bergkastel pacēlāju uzbraucam 2200 m augstumā. Tālāk pa 30.taku, kas šķērso vairākas ielejas 

un ganību pļavas izejam no mežu zonas un paceļamies atkal 2200 m augstumā – panorāmas ceļš 

virs mežu zonas. Pēc 3 stundām nonākam pie Labaunalm apmetnes (2000 m; pusdienas).  

   Tālāk caur  Saderer pāreju (2400 m) uz  Schmalzkopf virsotni un pa to pašu taku atpakaļ uz 

Labaunalm. Noeja uz Nauders pa 14. ceļu prasa vēl 1,5 st.     

   Vidējas grūtības pakāpe: 800 m uz augšu un 1300 m uz leju. Kopā ~ 8 stundas 

otrdiena, 09 .08. 

Nauders – Reschen  - 
Nauders 

 

 
 

 
 

 

*** viesnīca Nauders 

• lineārais maršruts no Nauders  līdz  trīs zemju robežakmenim  virsotnē un noeju uz 

Reschen ciematu (Itālija; Sesvenna grēda). 

   Ar Mutzkopf  krēslu pacēlāju  no  Nauders paceļamies uz Kleinmutzkopf virsotni (1800 m). Tālāk 

pa labi iekārtotu taku, kas vijas pa mežu, paejam garām Melnajam un Zaļajam ezeriem un 

dodamies uz “Dreilandergrenzstei” – trīs valstu robežakmeni. Necilais akmens (2180 m) apzīmē 

vietu, kur satiekas Austrijas Innas ieleja, Itālijas Vinschgau un Šveices Engadīna. 

   No akmens gar Piz Lad Z nogāzi ejam lejā pa 4. taku,  sekojot norādei “Reschner Alm” (2020 m; 

pusdienas) .  Tad  ejam lejā uz skaisto Itālijas  Reschner ezeru (promenāde)  un ciemu, kur 

sagaida autobuss. 

   Vidējas grūtības pakāpe: 450 m uz augšu un 700 m uz leju; 7 stundas 

trešdiena, 10 .08. 

Nauders – Kaunertāles 

augstkalnu ceļš – 

Bergrest Weissseeferner 

– Nauders 

 
 

*** viesnīca Nauders 

• diena Octāles Alpos. Kaunertāles  augstkalnu ceļš – skaistākais Alpos (1500 augstuma 

metri, 26 km garš ar 29 serpentīna līkumiem); aizsprosta ezers un ledāju valstība.  

  Izbraukums ar autobusu, pa ceļam apskatot: Gespatch aizsprosta ezeru; Gespachferner ledāja 

mēles atkāpšanos; Balto ezeru (2465 m) un tā apkārtni. No galapunkta (Bergrest Weisseeferner 

2750 m) aiziesim un apskatīsim V veida plaisu ledājā -  tuneļi un labirinti. Būs iespēja uzbraukt ar 

pacēlāju uz Karlspiz (3142 m).   

  Atpakaļceļā pie Ried ciemata - peldēšanās (Badesee Ried)   

  Viegla grūtību pakāpe: augstumu starpība apm. 300 m. Kopā ~ 6,0  stundas. 



ceturtdiena, 11 .08. 

Nauders 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** viesnīca Nauders 

• diena Octāles Alpos. Goldweg ferrātas vai Zelta ezeru apmeklējums ar uzkāpšanu   

Mataunkopf (2886 m) virsotnē. 

    Abas grupas ar Bergkastel pacēlāju uzbrauc  līdz 2200 m. 

   Ferrātu grupa: pa 33 taku iet  Bergkastespitze virzienā. Pieeja ferrātām 1,5 stundas, ferrātas – 

350 augstuma metri ar grūtības pakāpi C/D. ko var  iziet 2,5 stundās; noeja gar Zelta ezeriem līdz 

Bergkastel pacēlājam – 2 st.  

   Pārgājiena grupa:  no pacēlāja pa 20. taku (zāļotas nogāzes un nobiras) paceļamies uz Zelta 

ezeriem (2585 m), tad nedaudz atpakaļ un pa 32. taku stāvs līkloču pacēlums uzved Pedro pārejā 

(Pedroscharte , 2816 m), kas atrodas uz Austrijas un Itālijas robežas. Pagriežamies ZA virzienā un 

pa grēdas muguru sasniedzam Mataunkopf. Atpakaļ līdz pacēlājam  pa to pašu maršrutu. 

   Vidējas grūtības pārgājiens: augstuma starpība 770 m; 6 stundas 

piektdiena, 12 .08. 
Nauders – Pfund - 

Minhene 

 *** viesnīca pie Minhenes  

• 2,5 stundu apļveida pārgājiens Raduršas (upītes nosaukums) aizā Pfundas ciemata tuvumā. 

Atpakaļceļā apmeklēsim Sv. Ulriha kapellu.  

   Viegls: augstuma starpība 350 m; pārgājiena garums – 6,7 km 

   ~4 stundu pārbrauciens uz Minheni un iekārtošanās viesnīcā 

sestdiena, 13.08. 

Minhene - Rīga 
• transfērs uz lidostu 

• 09.30-12.35 lidojums Minhene – Rīga 

Uzmanību! Plānojums var mainīties laika apstākļu dēļ!   

Grupas sapulce – 22.jūlijā, plkst.18.00 Rīgas Latviešu biedrības namā  
 

 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 190 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 130 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojumi 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 *** viesnīcās ar dušu/WC; 

• IMPRO grupas vadītāju pakalpojumi pamata un atvieglotajā maršrutā;  
•    veselības apdrošināšana. Iesakām  noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas 

     Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas; 

• inventāra īre, sabiedriskais transports, pacēlāji kalnos; 

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

Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas)                  EUR 

Bergkastel pacēlājs (turp un atpakaļ) 20  

Mutzkopf  pacēlājs (uz augšu) 11  

Kaunertāles ledāju ceļš  8  

Zugspitzbahn pacēlājs 53  

Summercard Basic karte  40 

Ferrātu inventāra īre no 15  

Moseralm pacēlājs 18  

Karlesjoch pacēlājs  20  

Bergkastel pac. v.v. 15  
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 10.05. EUR 300 līdz 06.07. 

•    ja iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības rezervāciju  

   anulēt, iepriekš nebrīdinot  
Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05. pēc 10.05. pēc 06.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

•  iemaksāto summu līdz 21.07. 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 

 
 


