
 

Kalnu pārgājieni Šveicē  

8 dienas 

10.07.-17.07.2018. 

Labāk lidot nekā braukt 

Ceļojuma cena: 

EUR 610 
 

1. diena 

13:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Milāna (Bergāmo) 16:10 nolaišanās Bergāmo. Brauciens uz Šveici. 

Naktsmītne Bernes Alpu  reģionā, Wilderswil pilsētiņā, blakus Interlakenai. 

2. diena 

Pārgājiens Grindelvalde – Meiringena (~25 km). Vidējas grūtības pārgājiens. Pārgājiena sākums 1200 m augstumā. 

Augstākā kalnu pāreja pārgājienā - 1962 m. Pa ceļam, kā parasti, brīnišķīgi kalnu skati, bet pārgājiena laikā plānots 

apskatīt arī Rozenlau ledāja aizu (par papildus samaksu) un Reihenbahas ūdenskritumu, kur Šerloks Holmss cīnijās 

ar savu nāvīgāko ienaidnieku profesoru Moriartiju. Fotopauze pie Šerloka Holmsa pieminekļa Meiringenas 

pilsētiņā. Atgriešanās naktsmītnē. 

3. diena 

Atpūtas diena baudot Šveices labumus. Grijeras pilsētiņa – lielākais franču kantonu siera ražošanas centrs. Grijeras 

pilsētiņas un siera rūpnīcas apmeklējums. Cailera šokolādes pasaule. Cailers bija šokolādes rūpniecības pamatlicējs 

Šveicē. Muzeja un veikala apskate. Berne – Šveices galvaspilsēta. Ekskursija pa vecpilsētu un brīvais laiks. 

Atgriešanās naktsmītnē. 

4. diena 

Pārgājiens Grindelvalde – Grindelvalde (~25 km). Vidējs pārgājiens – vājākiem dalībniekiem sākuma posmā 

iespējams izmantot kalnu vilcienu. Pārgājiena sākums 1200 m. augstumā. Augstākā vieta pārgājienā – Faulhorna 

virsotne (2680 m.), kur atrodas visaugstāk Alpos esošā viesnīca. Atgriežoties Grindelvaldē pēdējo, garlaicīgāko 

pārgājiena posmu pa asfaltu iespējams veikt ar skrejriteni. Pārgājiena nobeigumā – pilsētiņa Grindelvalde – 

populārs ziemas un vasaras kalnu kūrorts. Grindelvaldē iespējams apmeklēt ūdenssporta kompleksu ar peldbaseinu 

un saunu. Atgriešanās naktsmītnē. 

5. diena 

Atpūtas diena baudot Šveices labumus. Brauciens caur Ementāles ieleju, kas pazīstams ar saviem gleznainajiem, 

zaļajiem pauguriem, skaistu koka arhitektūru un garšīgo sieru. Pietura cepumu rūpnīcā. Te iespējams redzēt 

poltergeistu rūpnīcā, kā arī pārēsties 50 veidu cepumus un neko nenopirkt. Lucerna – iespējams Šveices lielākā 

pērle. Izvietojusies Lucernas ezera krastā un slavena ar savu 700 gadus seno koka tiltu, aizsardzības mūri, 

apgleznotajām namu fasādēm vecpilsētā un skumjāko lauvu pasaulē (vismaz Eiropā). Lucernas apskate, 

pusdienas, brīvais laiks. Pievakarē pastaiga pa Interlakenu – slavenais kazino, dārgas viesnīcas un lielākā pulksteņu 

veikalu koncentrācija Šveicē. Atgriešanās naktsmītnē.  

6. diena 

Pārgājiens Kanderštega - Fründenhütte. Var izvēlēties dažādas grūtības pakāpes no vieglas līdz vidējai (min. 10 km 

– max. 22 km)  Pārgājiena sākums 1200 m. augstumā. Augstākā vieta pārgājienā, tiem kas vēlas – Fründenhütte 

2562 m. Tiem, kuri vēlas atpūsties un baudīt kalnus, var palikt pie gleznainā kalnu ezera  (Ēšinenzē) 1576 m. vjl., 

kur iespējama atpūta - sauļošanās, pelde ezerā, īss, 3 km pārgājiens uz otra krasta ūdenskritumiem, izbrauciens ar 

laivu, alus kafejnīcā. Tiem, kam vēl spēks – atrakcija – rodeļu trase. Pārgājiena nobeigumā iespējams izmantot 

pacēlāju, lai nokļūtu Kanderštegā. Atgriešanās naktsmītnē. 

7. diena 

Atpūtas diena. Sustenas kalnu pārejas (2224 m. vjl.) šķērsošana, šoreiz automobīlī. Iekats itāļu kantona kalnos. 

Izbrauksim slaveno Madžas (maģisko) ieleju. Ūdenskritumi, akmens tilti, un seni akmens māju ciemati. Kastanjola 

– piemineklis Rainim un Aspazijai. Lugāno centra apskate. Atvadas no Šveices. Nakts viesnīcā Itālijā. 

8. diena 

Brokastis viesnīcā. Transfērs uz lidostu. 10:25 lidojums Milāna (Bergāmo) - Rīga. ~14:05 nolaišanās Rīgas lidostā. 

 

 
Cenā ietilpst: 

 autotransporta īre (9-vietu mikroautobuss), 

 šoferis-gids-grupas vadītājs, 

 6 naktis 1 lielā brīvdienu mājā Šveicē (2- vietīgas istabas, kopējas labierīcības (2 sanmezgli), bez brokastīm, ir 

virtuve pārtikas glabāšanai un ēdiena gatavošanai, nepieciešami personīgie dvieļi) 

 1 nakts viesnīcā Itālijā (2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām), brokastis, 



 speciālā veselības apdrošināšana kalnu pārgājieniem, 

 aviobiļetes Rīga – Milāna (Bergamo) – Rīga. 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 nododamā bagāža 20 kg - 50 EUR turp-atpakaļ lidojumam (bagāžas cena var mainīties, un ceļojuma 

organizators neatbild par šīm izmaiņām). 

 

PIEZĪMES. Vēršam uzmanību uz to, ka nepiemērotos laika apstākļos pārgājieni netiks veikti. Šveicē ir milzīgs 

daudzums citu apskates objektu kā arī vieglāku pārgājienu iespēju. Vājākiem grupas dalībniekiem plānots 

pārgājiens pretī pamatgrupai no pārgājiena galamērķa ar iespēju atgriezties, kad vēlas. Maršrutā iespējams 

piedalīties arī cilvēkiem, kas nepiedalās garajos pārgājienos, ar iespēju veikt īsus pārgājienus un pamatīgāk 

izpētīt pārgājienu galamērķu pilsētiņas, rēķinoties ar to, ka programma maksimāli pakļauta garo pārgājienu 

dalībnieku interesēm.  

 

 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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