
 
 

 

 

 

 

 

Ceļojums nelielā grupā – 16 cilvēkiem, īpašs piedāvājums kalnu mīļotājiem! 

Krāšņie Dolomītu Alpi 
29.06 – 6.07.2019. 

Cena 680 EUR 
Ekskursijas vadītāja Indra Murziņa 

 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem iespēja pārgājienos izbaudīt krāsainākos un majestātiskākos no 

Alpu kalniem – Dolomītus. Itālijas Dienvidtiroles un Trentino provincēs vēsture savijusi divu tautu – 

itāļu un austriešu – tradīcijas un kultūru, šeit būs dzirdamas abas valodas, blakus būs gan itāļu, gan 

austriešu krodziņi, piedāvās nobaudīt lazanju vai strūdeli, būs iespējams izvēlēties alu vai vīnu, skanēs 

gan jodelēšana, gan itāļu Felicita. Kalnu ainavas, ziedošas pļavas ar Alpu govīm un murkšķu svilpšanu. 

Tiekamies kalnu takās, jo skaistāki par kalniem var būt tikai kalni! 
 

Lidojumi Rīga – Minhene, Minhene – Rīga (cenā iekļauta arī nododamā bagāža!). No lidostas līdz Val di Fassa 

ielejai aptuveni 300 km pārbrauciens ar minibusiem. 
 

Šajā ceļojumā: 

 Visas naktis apartamentos Val di Fassa ielejas pilsētiņā Campitello (ap 1500 m v.j.l.). 

 Katru dienu ar vietējiem autobusiem vai savu transportu dosimies uz kādu no skaistajām kalnu grē-

dām, lai izstaigātu marķētas takas, uzkāptu virsotnēs, priecātos par krāšņajām Alpu pļavām un krā-

sainajām klintīm, satiktu murkšķus, Alpu govis ar skanīgajiem zvaniņiem, iepazītu dažādus kalnu 

ciematiņus. 

 Ēšana – pēc izvēles, gatavosim paši vai izmantosim krodziņu un picēriju piedāvājumu (pārtikas vei-

kals tuvu naktsmītnēm). 

 Pārgājieni kalnos ilgs 4–8 stundas, pusdienām var ņemt līdzi savas sviestmaizes vai baudīt kalnu 

krodziņu piedāvājumu. 

 Pārgājieniem jāņem līdzi kalniem un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, lietusmēteļi, mugur-

somas, ūdens pudele, jānodrošinās arī ar cepurītēm, saulesbrillēm un saules aizsargkrēmiem. 

 Būs iespēja baudīt baseinus – jāņem līdzi arī peldkostīmi un čības! 

 Programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laikapstākļiem un pašu vēlmēm. Būsim 

elastīgi! 

 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



  

1. diena – 29. jūnijs, sestdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 5.00 pie lidostas informācijas centra.  

Lidojums Rīga – Minhene pl. 7.45 – 8.55. 

Brauciens līdz Campitello – kalnu pilsētiņai Val di Fassa ielejā, pa ceļam 

piestājot un apskatot kalnu ieskauto Itālijas Dienvidtiroles provinces 

galvaspilsētu Bolzano/Bozen. Valtera laukums ar krāšņu strūklaku, jaukām 

kafejnīcām, bagātīgs augļu, dārzeņu un garšvielu tirgus, gotiskā Doma 

katedrāle ar krāsainu flīžu jumtu, Sv. Dominika baznīca, augstu virs pilsētas 

– Roncolo pils, Mesnera Kalnu muzejs – pilsētā ir daudz skatāmā. 

Pēcpusdienā pa kalnu ceļiem sasniedzam Campitello un iekārtojamies 

apartamentos, vakara pastaiga pa pilsētiņu un vakariņas vietējā krodziņā.  
 

2. diena – 30. jūnijs, svētdiena 
 

Iesildāmies un pierodam pie svaigā kalnu gaisa!  

Ar vietējo autobusu dosimies līdz Pozza pilsētiņai un ar Pozza Buffaure 

pacēlāju uzbrauksim līdz Buffaure kalnu namiņam, gar krēslu pacēlāju 

uzejam līdz Col de Valvacin (2372 m) virsotnei un tālāk pa zāļotas grēdas 

muguru līdz nākamajai virsotnei Sas de Adam ((2430 m), no Brunech 

pārejas līdz Ciampac pacēlāja augšējai stacijai un ar pacēlāju lejā līdz 

pilsētiņai Alba. Atpakaļ uz mājām – ar autobusu. Ja gribēsies staigāt vēl, ir 

iespēja lejā nebraukt ar pacēlāju, bet iet kājām līdz Campitello. 
 

3. diena – 1. jūlijs, pirmdiena 
Sellas masīvs.  
No mūsu pilsētiņas ar Col Rodella pacēlāju uzbraucam līdz skatu vietai 

(2400 m), no kuras paveras panorāmas skats uz Sellas masīvu, nokāpjam uz 

leju līdz Sellas pārejai un tad kāpjam augšā uz Sassolungo pāreju (2680 m). 

Līdz tai par atsevišķu samaksu var arī uzbraukt ar eksotisku pacēlāju, kas 

atgādina seno laiku telefona būdiņu. Lejup dodamies apkārt Platkofel 

masīvam, baudot Alpu pļavu un mežainu nogāžu ainavas, krāsainas 

klintis un Fridriha Augusta vārdā nosauktu ceļu. Lejup uz Campitello 

tiekam ar Col Rodella pacēlāju. 
 

4. diena – 2. jūlijs, otrdiena 
Marmoladas ledājs.  
Ar autobusu dodamies līdz Albai, ar Doleda pacēlāju uzbraucam līdz Col di 

Rossi stacijai un pa grēdas augšu – panorāmas ceļu gar vecā pacēlājā 

iekārtotu kafejnīcu – dodamies līdz Fedaia aizsprostam, gar ūdenskrātuves 

malu – līdz pacēlājam un uzbraucam līdz Marmoladas ledājam – ledus un 

sniegs vasaras vidū! Braucot ar divvietīgu vaļēju pacēlāju, kas mazliet 

atgādina lielu grozu vai lielveikala iepirkumu ratiņus, paveras izcili skaisti 

skati gan lejup uz aizsprostu, gan gar klintīm uz ledāju. Pastaigājam pa 

ledāju un dodamies ar pacēlāju lejā un ar autobusu uz mājām. 
 

5. diena – 3. jūlijs, trešdiena 
Violetās klintis.  
Ar autobusu dodamies līdz Vigo di Fassa pilsētiņai un ar Catinaccio 

pacēlāju uzbraucam Ciampedie kalnā. Ejam pa smaržām piepildītu meža 

taku līdz Gardeccia namiņam un tālāk pa kalnu ceļu starp klintīm līdz 

Vaiolet kalnu namiņam (2243 m). Tālāk pa klinšu taku, kur vietām 

izveidotas troses, kur pieturēties, sasniedzam Re Alberto kalnu namiņu. 

Pēc pusdienu pauzes kāpjam līdz Santnera pārejai (2734 m), no kuras visā 

krāšņumā un majestātiskumā paveras skats uz Violetajām klintīm. Tālāk 

iespēja izvēlēties – izmēģināt interesantu ferratu trasi (nepieciešams 

aprīkojums, kuru var ņemt līdzi no mājām vai nomāt) un pa apli doties lejup 

vai iet atpakaļ pa to pašu ceļu. Lejup ar Catinaccio pacēlāju un autobusu līdz 

mājām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. diena – 4. jūlijs, ceturtdiena  
Gājiens uz Tortes kalnu! 

Ar autobusu braucam līdz Canazei pilsētiņai un ar diviem Pecol pacēlājiem 

uzbraucam līdz virsotnei Col di Rossi un pa kalnu takām sasniedzam Pordoi 

kalnu pāreju (2239 m). Tālāk ar pacēlāju paceļamies līdz 2950 m un pa 

klinšainu taku, kas vietām aprīkota ar trosēm un pakāpieniem, 

sasniedzam Piz Boe virsotni (3152 m), kas no attāluma atgādina torti ar 

notecējušu balto šokolādi. No šejienes uz visām pusēm Dolomītu Alpi kā 

gleznā! Virsotnes kalnu namiņā var nobaudīt gardus ēdienus un dzērienus. 

Atpakaļ līdz pacēlājam dodamies pa Veco Dolomītu ceļu.  
 

7. diena – 5. jūlijs, piektdiena 
Murkšķu diena. 

Ar autobusu braucam līdz Albai un ar Ciampac pacēlāju dodamies augšā, 

tālāk nogāzes taku aizvedīs līdz Forcia Neigra un Dantona vārtu pārejām. 

Tālākais ceļš pa ziedošām Alpu pļavām, kur, zvaniņu skaņu pavadītas, 

ganās govis un savvaļas zirgi – tie gan labprāt uzprasīsies panašķēties ar 

kādu kārumu no mūsu somām. Pļavās daudz murkšķu alu un arī pašu to  

saimnieku. Pēc Kontrinas kalnu namiņa līkumains ceļš caur mežu novedīs 

līdz pat Albai, un tad jau ar autobusu uz mājām. 
 

8. diena – 6. jūlijs, sestdiena 
Atvadāmies no Dolomītiem un dodamies mājupceļā uz Minheni. 

Izlidošana no Minhenes pl. 9.30, ielidošana Rīgā pl. 12.40. 
 

Ceļazīmes cena 680 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 180 EUR 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, 

vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 

19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma 

beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim 

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav 

derīgas! 

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.  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

nepieciešama pases kopija 

un jānoslēdz ceļojuma 

līgums! Avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2019. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

100 EUR 200 EUR 200 EUR atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 30% no ceļazīmes 

summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētājā ceļojumā. 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums ar AirBaltic Rīga – Minhene 

– Rīga (20 kg nododamā bagāža, 8 kg 

rokas bagāža) 

 Nakšņošana apartamentos Campitello, 

bez brokastīm 

 Vieta minibusiņā 

 Gida pakalpojumi 

 

Papildu izmaksas  – nepieciešamās (2018. gada cenas): 

 Panorama Pass – karte pacēlājiem un vietējiem 

autobusiem 6 dienām – 79 EUR pieaugušajiem, 

junioriem 49 (dzimušiem pēc 01.06.2003.), bērniem, 

kas dzimuši pēc 01.06.2011. – bez maksas 
 

Papildu izmaksas  – pēc izvēles (2018. gada cenas): 

 Pacēlājs uz Sassolungo pāreju – 15 EUR 

 Termālie baseini, peldbaseins – no 14 EUR (par 

3 stundām) 

 Akvaparks Vidor – 6 EUR (1,5 stundas), 10 EUR 

(3 stundas), bērniem atlaides 

 Ekipējuma jeb drošības sistēmas noma ferratām – no 

15 EUR 

 Brokastis, pusdienas, vakariņas krodziņos – no 

8 EUR 

 Personīgie izdevumi 

 Apdrošināšana 
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