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Tūrisma un transporta kompānija 

«Balt-Go» 

 

tālr.: 27775764; 27661174 
balt-go@balt-go.lv  
www.balt-go.lv 

 

Slēpošana Itālijā, 
Dienvidtiroles  

Dolomītu Alpos 

2020.g. 22. janvāris–1. februāris 
  

6 dienu slēpošana 

 

Ceļazīmes cena 575 EUR 

(Iespēja izvēlēties lidojumu, piemaksa tiks precizēta) 
Grupas vadītāja Līga Pommere 

 
Dodamies kārtīgi izslēpoties Dienvidtiroles Alpos! Piedāvājam apmeklēt kalnus (apdzīvota vieta – 

kalns). Kalna izvēle katrā dienā atkarīga no laikapstākļiem. 

1. Briksena–Plose: 2507 m, nobraucieni 40 km, 1 gondola, 6 krēsli, 1 vilcējs www.plose.org  

2. Vallesa-Jochtal: 2100 m, nobraucieni 19 km, 1 gondola, 2 krēsli, 5 vilcēji www.gitschberg-jochtal.com  

3. Bruneck-Kronplatz: 2275 m, nobraucieni 105 km, 43 trases, 31 pacēlājs, 20 gondolas www.kronplatz.com  

4. Meranza-Gitschberg: 2512 m, nobraucieni 22 km, 1 gondola, 2 krēsli, 6 vilcēji, www.gitschberg-

jochtal.com  

5. St. Cristina-Sella Ronda: 2355 m, nobraucieni aptuveni 175 km, kopējais aplis 40 km, 84 pacēlāji 

www.sella-ronda.it 

Papildu informācija www.dolomitisupperski.com 

 

Braukšana ar ērtu autobusu SETRA, 50 vietas. Autobuss aprīkots ar slēpju kasti, virtuvi, klimata kontroli, 

video un audio. 

Sēdvietu izvēle autobusā notiek pieteikšanās un naudas iemaksas secībā. 

 

Pieteikšanās ceļojumam www.balt-go.lv  
 vai klātienē Balt-Go ofisā Cēsīs, Raunas ielā 19, otrdienās un ceturtdienās 10.00–14.00 un 15.00–17.00. 

 Piesakoties ceļojumam un veicot 100 eiro iemaksu, tiek rezervēta vieta autobusā. Pilna summa jāsamaksā 

līdz 15. decembrim. Atsakoties no ceļojuma pēc 15. decembra, tiek zaudēti viesnīcas depozītam 

iemaksātie 100 EUR (Iemaksāto summu pirms izbraukšanas iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā.)  
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Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.baltgo.lv   t. 27775764; 27661174 

 Informācija SIA “ME.LAT-LUX” travel@melatlux.lv, mob.tālr. 29252054; 29475547 

  

1. diena – trešdiena, 22. janvāris 

Izbraucam pl. 21.00 no Cēsīm,  

pl. 22.10 no Rīgas, Teikas,  

22.30 no Rīgas (Valdlauči, SEB banka), 

23.30 Bauska (Circle K) 

Nakts ceļā. 

2. diena – ceturtdiena, 23. janvāris 

Ceļš cauri Lietuvai, Polijai, Čehijai. 

Ap 16.00 ierašanās Čehijas pilsētiņā Mikulovā vai Znojmo 

Vakara atpūta. Iepazīšanās ar pilsētiņu. Veikaliņi, krodziņi. 

Nakšņošana viesnīcā Čehijā. 

3. diena – piektdiena, 24. janvāris 

Brokastis viesnīcā. 

Ceļš cauri Austrijai. Pusdienas Rosenberger restorānā. Ceļš gar 

Zalcburgu, nedaudz Vāciju, Insbruku. Vakarā ap 20.00 ierašanās 

Itālijā, Briksenā, kur mūs jau gaidīs vakariņas. 

4. diena – sestdiena, 25. janvāris – 9. diena – ceturtdiena, 

30. janvāris 

Slēpošana 6 dienas Alpu kalnu trasēs. 

 

7.30 brokastis, ap 19.00 vakariņas viesnīcā. Katru dienu ar 

autobusu braucam uz kādu no izvēlētajiem kalniem (skat. 

iepriekš). Ir iespējams izmantot Ski busu, pietura pie viesnīcas, 

20 min. brauciens līdz Ploses pacēlājiem. Brīvajā laikā 15 min. ar 

kājām līdz centram vai ūdens atrakciju parkam. SPAR veikals – 

5 min.; viesnīcā pirts komplekss un baseins.  

Atpūta krodziņos un iepirkšanās veikalos par saprātīgām cenām. 

10. diena – piektdiena, 31. janvāris 

Brokastis viesnīcā. 

Ceļš cauri Austrijai un Vācijai. Pusdienu pauze. 

Ceļa turpinājums cauri Polijai un Lietuvai. 

11. diena – sestdiena, 1. februāris 

Brauciens cauri Lietuvai un Latvijai.  

Priekšpusdienā atgriešanās Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenā iekļauts: 
 1 sēdvieta komfortablā tūrisma klases autobusā (piemaksājot 80 EUR, var rezervēt blakus vietu – tikai 

8 vietas) 

 inventāra pārvadāšana autobusā 

 grupas vadītāja pakalpojumi 

 viena nakts Čehijā, Mikulovā 

 7 naktis Itālijā privātā *** viesnīcā Angerer, Briksenā: www.hotel-angerer.com 

 transfērs ikdienas no viesnīcas uz slēpošanas kalnu 

 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 Pacēlāja karte pieaugušajiem 6 dienām 264 EUR 
 Jauniešiem, kuri dzimuši pēc 30.11.2003, – 185 EUR, 

http://www.baltgo.lv/


Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.baltgo.lv   t. 27775764; 27661174 

 Senioriem, kuri dzimuši pirms 30.11.1954, – 237 EUR, 
Bērniem (3–8 gadi), kuri dzimuši pēc 30.11.2011. – bez maksas. 

 

 Apdrošināšana par papildus samaksu – samaksu precizēt BALTGO birojos vai zvanot 27775764 

 slēpošanas inventāra īre – no 30 EUR 

 slēpju serviss  

 sniega dēlis, zābaki  

 pusdienas uz kalna  

 piemaksa par vienvietīgo numuru viesnīcā Itālijā 108 EUR 

 papildvieta autobusā 80 EUR (tikai 8 vietas) 

 

 

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

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā  

Informācija SIA “ME.LAT-LUX” – travel@melatlux.lv, mob. tālr. 29252054; 29475547 

Grupas vadītāja Līga Pommere 29408385 

Maksājuma grafiks 
 

Piesakoties, avansa maksa jāveic 5 dienu laikā 
 

līdz 12.01.2020. 

 

100 EUR atlikusī summa 
 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2007. un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID karte, 

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

Grozījumi piedāvātajā 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. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 

www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

 

www.balt-go.lv 
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