
 

 

 
 

 

Šveices un Ziemeļitālijas Alpi 
 

10 dienas: 15.–24. jūlijs, 2020. g. 
 

Ceļazīmes cena 585 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem 535 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Pastaigas un pārgājieni Šveices un Ziemeļitālijas Alpos. Kalnu ezeri un sniegotās 
virsotnes. Baudām, ejam, skatām. Esam Alpos Šveicē, Itālijā un Austrijā. Redzēsim 
slaveno Tiroli un apciemosim “Swarovski” kristālu muzeju. Atpūta un kalnu pastaigas 
Itālijas kalnu kūrortā. Lugano un Raiņa Kastanjola. Lugano ezers, San Salvadora un 
Brē kalni Šveicē. Gleznainais Alpu virsotņu ieskautais Komo ezers ir trešais lielākais 
Itālijā. Tā tirkīzzilajos ūdeņos atspoguļojas kalnu sniegotās virsotnes. Skaistas villas, 
brīnišķīgi dabasskati un saules rotaļas ezera ūdeņos. Belladžo – iespējams, jaukākā 
no pilsētiņām, kas atrodas Komo ezera krastā. Šauras viduslaiku ieliņas, skaļi un 
atraktīvi suvenīru tirgotāji, senlaicīgas ēkas. Iepazīšanās ar vienu no senākajiem un 
slavenākajiem Šveices kalnu kūrortiem – Sanktmoricu. Pārgājiens Šveices Alpos 
Bernini kalnu pārejas rajonā. Brauciens ar Alpu “Sarkano ekspresi”. Pārgājiens 
apkārt ezeriem kalnu ieskāvumā. Ceļš cauri Šveicei un Alpu šķērsošana.  

1. diena – trešdiena, 15. jūlijs 

Latvija, Lietuva, Polija 

Izbraukšanas laiki: 4.30 Valmiera, 5.10 Cēsis, 6.30 Rīga (Turgeņeva 

iela, Zinātņu akadēmija). 

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. 

Viesnīca Katovicē.  

2. diena – ceturtdiena, 16.jūlijs 

Čehija, Austrija 

Brokastis viesnīcā.  

Brauciens cauri Čehijai un Austrijai līdz Insbrukas apkārtnei.  

 Pusdienu pauze kafejnīcā «Rozenberger» Austrijā. 

 Fotopauze pie viena no lielajiem ezeriem, kas pirmais mūs 

sagaidīs, piespiedies pie Alpu kalnu skaistajām nogāzēm.  

 Ieskats Tirolē. 

 "Swarovski" muzeja apmeklējums. Pazīstamāko 

dizaineru darinājumi, kas strādājuši austriešu arhitekta Andrē 

Hellera vadībā, «Swarovski kristālu pasaulē» pārsteidz ar 

oriģinalitāti un skaistumu. «Swarovski kristālu pasaulē» 

cilvēks jūtas kā iegrimis skaistā sapnī par daiļo. Ekskursijas 

programmā iekļauts arī pasaulē lielākā "Swarovski" veikala 

apmeklējums – tajā izstādīta ievērojamās austriešu firmas 

daudzveidīgā produkcija. 

 Nakšņošana Tirolē  

3. diena – piektdiena, 17. jūlijs 

Austrija, Šveice. 

Brokastis viesnīcā. 

 Dodamies cauri teiksmainajai Tirolei uz Šveici. 
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 Šveices nacionālais parks ar pēcpusdienas pastaigām, 

raugoties uz kalnu virsotnēm. Iesildāmies pārgājieniem. 

 Šveices Sanktmoricas kalnu kūrorts. 

 Iepazīšanās ar vienu no senākajiem un slavenākajiem 

Šveices kalnu kūrortiem. 

 Pārgājiens apkārt kalnu ezeriem kalnu ieskāvumā. 

 Bernini kalnu pārejas šķērsošana, braucot ar autobusu un 

izbaudot kalnu serpentīnus. 

Nakšņošana Ziemeļitālijā, Tirano kalnu kūrortā 5 naktis 

4. diena – sestdiena, 18. jūlijs 

Itālijas un Šveices robežrajons. Bez autobusa 

Brokastis viesnīcā 

 Dodamies ar Alpu “Sarkano ekspresi” uz kalnu ezeru 

Poschiavo. Viegls pārgājiens apkārt ezeram.  

 Pēc izvēles pārgājiena turpinājums atpakaļ uz Tirano kājām 

vai ar vilcienu. 

 Pastaigas un sajūtu baudīšana Tirano kalnu kūrortā 

5. diena – svētdiena, 19. jūlijs 

Itālija 
Brokastis viesnīcā 

 Dienas ekskursija – izbrauciens uz gleznaino Komo ezeru. 

Brauciens ar kuģīti. Vietējais gids Komo pilsētā (dienas 

ekskursijas cena 35 EUR). 

 Komo ezers – gleznainais Alpu virsotņu ieskautais ezers ir 

trešais lielākais Itālijā. Tā tirkīzzilajos ūdeņos atspoguļojas 

Alpu priekškalnu sniegotās virsotnes. Redzēsim skaistās villas, 

brīnišķīgus dabasskatus un saules rotaļas ezera ūdeņos. 

 Belladžo (Bellagio) – iespējams, jaukākā no pilsētiņām, kas 

atrodas Komo ezera krastā. Šauras viduslaiku ieliņas, skaļi un 

atraktīvi suvenīru tirgotāji, senlaicīgas ēkas neatstāj vienaldzīgu 

nevienu. Turp dosimies ar kuģīti, vērojot Komo ezera skaistumu un 

villas ezera krastos. Uzzināsim itāļu stāstus par šo apkārtni. Sajutīsim 

Ziemeļitālijas burvīgumu. 

6. diena – pirmdiena, 20. jūlijs 

Itālija. 
Brokastis viesnīcā. 

 Kalnu pastaigu un pārgājiena diena.  

 Paceļamies kalnu virsotnēs ar kalnu pacēlāju un pēc izvēles 

iespēja vienkārši baudīt kalnus vai doties kalnu taku 

pārgājienā. 

 Pusdienas kalnu krodziņā. 

 Iespēja izvēlēties atpūtu termālajā baseinā (cena tiks 

precizēta) 

7. diena – otrdiena, 21. jūlijs 

Itālijas, Šveice 

Brokastis viesnīcā. 

 Kalnu pastaigu un pārgājiena diena.  

 Paceļamies ar autobusu pa kalnu serpentīnu uz Bernini 

pāreju. 

 Pārgājiens uz Bernini ledāju. 

 Iespēja izvēlēties atvieglotu pārgājiena jeb pastaigu variantu. 

8. diena – trešdiena, 22. jūlijs 

Itālija, Šveice. 

Brokastis viesnīcā. 

 Lugano un Raiņa Kastanjola. Lugano ezers, San Salvadora 

un Brē kalni Šveicē. 

 Ceļš cauri Šveicei un Alpu šķērsošana. 

http://www.baltgo.lv/
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Naktsmītne Vācijā. 

9. diena – ceturtdiena, 23. jūlijs 

Vācija, Polija 

Brokastis viesnīcā. 

 Ceļš cauri Vācijai.  

 Lielveikala «Elba Park» pauze pie Drēzdenes. 

 Naktsmītne Polijā. 

10. diena – piektdiena, 24. jūlijs 

Polija, Lietuva, Latvija 

Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš līdz Latvijai 

Ceļazīmes cena 585 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 535 EUR 

Papildu vieta autobusā 85 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 180 EUR 

Cenā iekļauts: 
- viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā, 

- visas naktis viesnīcās ar brokastīm, 

- grupas vadītāja pakalpojumi. 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 apdrošināšana – 10 EUR (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena), 

 "Swarovski" muzeja apmeklējums 17 EUR, 
 Alpu “Sarkanais ekspresis” uz kalnu ezeru Poschiavo 5 EUR, 

 Komo ezera dienas ekskursijas cena 35 EUR (autobuss + 2 braucieni ar kuģīšiem lai nokļūtu 

Belladžo + Komo pilsētas apskates ekskursija), 

 kalnu pacēlājs Itālijā 20 EUR, 

 izdevumi kafejnīcām (pusdienas vai vakariņas) un veikaliem. 
 

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

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

avansa maksa jāveic 5 dienu 

laikā 

otrā iemaksa  

līdz 12.03.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2020. 

 

līdz  

1.07.2020. 

 

100 EUR 200 EUR 200 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. 
 

Atsakoties no ceļojuma līdz 12.02.2020, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda. 

Atsakoties līdz 12.04.2020, tiek ieturēti 200 eiro. 

Atsakoties līdz 12.06, tiek ieturēti 400 eiro. 

Atsakoties pēc 12.06, tiek ieturēti 500 eiro.. 

Atsakoties pēc 1.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase 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 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

 

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. 

 

Ceļojums plānots 30 – 45 cilvēku grupā.  

 

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

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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