
  

 

 

 

 

 

2022 

ALPU KALNOS PIE  

TRĪS VALSTU ROBEŽĀM 

Austrija, Itālija, Šveice 
 

 

 
 

 

Pārgājieniem kalnos nepieciešami ērti kalnu vai sporta apavi, ērts apģērbs, lietus 

apmetnis, silts džemperis vai jaka, saulesbrilles, cepure, neliela mugursoma! 

 09.07. – 17.07. 9 dienas  EUR 745 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 09.07. 
Rīga – Ostrava 

**viesnīca Ostravā 

• 06.00 izbraukšana no Rīgas autoostas.  05:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 
svētdiena, 10.07. 

Ostrava – Nauders 

viesu nams pie 

Nauders 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju 

• Polija, Čehija un Austrija gadu simteņiem bijušas Eiropas krustcelēs, un to senās tirgotāju 

apmetnes, pilis, mūsdienu pilsētas, kūrortpilsētas un dabasskati, liecina par šo zemju tautu bagāto 

vēsturi un kultūras mantojumu!  

pirmdiena, 11.07. 
Nauders – Kaunertāle 

– Nauders  

viesu nams pie 

Nauders 

• Austrija! Kalnu un ledāju pasaule! Kaunertāles augstkalnu ceļš (2750 m v.j.l.), dēvēts arī par 

skaistāko Alpos, ko veido serpentīns ar 29 kalnu ceļa līkumiem!  

• Karlesjochbahn pacēlājs ļauj nokļūt 3108 m v.j.l. un izbaudīt panorāmu uz 3 valstu Alpu 

kalniem! Laiks baudīt dabu, ļauties atpūtai vai nogaršot ābolu štrūdeli vietējā krodziņā! 

otrdiena, 12.07. 

Nauders – St. Moritz – 

Tirano – Nauders  

 
 

 

viesu nams pie Nauders  

• Šveice! Izbrauciens ar Bernina Express vilcienu  posmā no St. Moritz līdz Tirano (iekļauts 

ceļojuma cenā) pāri tiltiem, viaduktiem, cauri tuneļiem, baudot panorāmas skatus uz 4000 m.v.j.l. 

augstām Berninas Alpu virsotnēm un Morterach ledāju. Dzelceļš vedīs pāri 2263m.v.j.l. augstajai 

pārejai, lai nolaistos Valtelinas ielejā jau Itālijas pusē – Tirano pilsētiņā 

• Itālija! Tirano – svētceļotāju iemīļotā bazilika un viduslaiku freskām rotātā nelielā Palazzo Salis. 

Pusdienas itāļu gaumē ar Valltelinas reģionam raksturīgās īpašās pastas, gatavotas no griķu 

miltiem, nobaudīšanu! 

trešdiena, 13.07. 

Nauders – Reschen – 

Merano – Nauders 

 

 

 

viesu nams pie Nauders 

• Itālija! Brauciens pa Dienvidtiroles ainaviskajiem vīna un ābeļdārzu ieskautiem ceļiem 

• Reschen ezers, kura vidū virs zilzaļajiem ūdeņiem paceļas noslēpumains 14.gs. baznīcas tornis. 

Kur gan palikusi pati baznīca? 

• Sisī iemīļotajās Trauttmansdorff pils dārzi – eksotisko un tiroliešu augu un ziedu valstība 

• pastaiga Senales ielejas pilsētiņā Merano, kas savu slavu ieguvusi, pateicoties termālajiem 

minerālūdeņiem, kūrmājai, skaistajai promenādei un vecpilsētas ieliņu labirintiem 

• Dienvidtirole ir populāra ar saviem baltajiem vīniem, degustācija! 

ceturtdiena, 14.07. 

Nauders – Serfaus - 

Samnaun – Nauders 

 
viesu nams pie Nauders 

• Austrija! Laiks Alpu kalnus skatīt tuvplānā, iekarot pašu spēkiem Tiroles augstkalnu terasē!  

• pārgājiens Serfaus – Fiss kalnu reģionā, kas piedāvā dažādus pārgājienu maršrutus  

• Šveice! Pēcpusdienā pa kalnu līkumiem bagāto ceļu dosimies nelielā izbraukumā uz Šveices 

kūrortu Samnaun, kur varam baudīt beznodokļu iepirkšanās priekus vai iespēja apmeklēt baseinus 

un saunas Alpenquelle Samnaun 

piektdiena, 15.07. 

Nauders – Wattens – 
Innsbruck – 

Rattenberga – Linca 

 

***viesnīca pie Lincas 

• Insbruka (Innsbruck) Alpu kalnu ieskautā Tiroles galvaspilsēta Innas upes krastā. 1964. un 1976. 

gada Olimpisko spēļu mājvieta ar vecpilsētu, kura saglabājusi viduslaiku šarmu! 

• Austrija! Svarovska kristālu muzejs Vattensā. Kristālu pasaule – mākslinieka veidota kristālu, 

mūzikas un gaismas spēle! 

• Tiroles stikla pilsētiņa Rattenberga. Šeit ir daudz suvenīru veikaliņu, kuros blakus citiem 

rokdarbiem ir apskatāmi un nopērkami dažādi slīpēti un gravēti stikla izstrādājumi 



sestdiena, 16.07. 

Linca – Čenstohova 

**viesnīca Čenstohovā 

• pietura vīndaru pilsētiņā Poisdorfā, lai viesotos pie vietējās vīndaru ģimenes, degustētu viņu 

darinātos vīnus, baudītu sarūpēto maltīti! 

• brauciens caur Austriju, Čehiju, Poliju  

svētdiena, 17.07. 

Čenstohova – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00  

  

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 180 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 120 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 730 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 8 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un 

ņemt līdzi 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*    EUR 

Kaunertāles ledāju ceļš 10 

pacēlājs uz Kaunertāles ledāju 25 

Alpenquelle Samnaun baseini no 15 

Trautsmansdorfas dārzi 15 

vīna degustācija Dienvidtirolē  no 20 

pacēlājs Serfaus – Fiss kalnos no 18  

ekskursija Pallazzo Salis 10  

Valltelinas pusdienas ar vīnu no 22  

Swarovski kristālu muzejs 20  

vīna degustācija Poisdorfā 20  
*tabulā minētas 2021. gada cenas 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

  EUR 150 līdz 12.04. EUR 400 līdz 09.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.04. pēc  12.04. pēc 09.06. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 350 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, 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 

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

