
 

 

Aicinu pievienoties ekonomiskam sezonas atklāšanas slēpošanas / snovošanas braucienam 
uz skaistiem Itālijas slēpošanas kūrortiem Bormio un Val di Sole.  

No 1.-7.12. plānoju slēpot Bormio un Santa Caterina, varbūt arī Livigno, kā arī vienu dienu 
St.Moritz. 

Nedaudz info par kūrortiem: 

 
Bormio - pilsētiņa 1225 m vjl. , slavena ar termālajiem baseiniem (baseini ar siltu ūdeni no 
pazemes avotiem – gan iekštelpās, gan zem klajas debess ar lielisku skatu uz kalniem un 
pilsētu), simpātisku vecpilsētu ar šaurām brugētām ieliņām un lieliskiem kalnu skatiem 
visapkārt (Stelvio nacionalais parks). 65 km trases (daļa var būt slēgtas), tai skaitā slavenā 
Stelvio trase, kurā šogad atkal norisināsies Pasaules kausa posms nobraucienā.  



 
Garākais nobrauciens ar augstuma starpību 1800 m.Trasēs cilvēku nav daudz. Attālums līdz 
Livigno 40 km, līdz Santa Caterina 10 km.  
Santa Caterina mazs ciematiņš 1738 m vjl, 45 km trases – dažādas grūtības, interesantas, 
t.sk. trase, kurā arī ir noticis Pasaules kausa posms nobraucienā, distanču slēpošanas 
trases. 
 
Livigno trašu daudzveidīguma un kvalitātes, kā arī apkārtnes ainaviskuma ziņā, protams, 
atpaliek no labākajiem Alpu kūrortiem, tomēr ne pārāk prasīgam slēpotājam būs 
OK. Ciemats 1816 m vjl., 115 km trases (sezonas sākumā daļa var būt slēgtas),  distanču 
slēpošanas trases, akvaparks. Iespējas trekingam un pārgājieniem ar sniega kurpēm. 
Ciematā „beznodokļu” zona, tāpēc šis tas ir diezgan lēts. Ļoti laba bezmaksas ski busu 
satiksme. Ir arī dažādas citas izklaides iespējas - vizināšanās ar sniega močiem, sniega 
velosipēdiem un suņu pajūgem, lidojums ar paraplānu tandēmā ar instruktoru, slidotava, 
daudz veikaliņu krodziņu, picēriju, akvaparks. 
 

Pēc tam no 8.12. slēpošana Val di Sole. 

Pašlaik orientējamies uz šādiem datumiem: izlidošana no Rīgas uz Bergamo 1.12.2018., 
atpakaļ 8.12.2018., pēc tam 9.12.2018., atpakaļ 16.12.2018. kā arī no Rīgas 15.12., atpakaļ 
23.12. Lidojumi ar rokas bagāžu. Slēpes un pārējo bagāžu savācu 28.11. un vedu ar busiņu. 
Sagaidu ar busiņu lidostā un nogādāju uz apartamentiem kur nakšņojam 7 naktis.  

Dzīvošana apartamentos Marilleva 1400. Apartamenti samērā vienkārši, bet pie paša kalna.  



 

Tieši blakus bērnu slēpošanas skoliņa. Marilleva ar trasēm un pacēlājiem savienota ar 
blakus kūrortiem Folgarida, Madonna di Campiglio un Pinzzolo, kuros der tā pati pacēlāju 
karte. 

 



 Vienu dienu plānojam braukt uz nelielu slēpošanas kūrortiņu Pejo (arī der tā pati pacēlāju 
karte) un pēc slēpošanas apmeklēt tur esošos termālos baseinus. 

Izmaksas pie pašreizējām aviobiļēšu cenām (ar laiku noteikti paliks dārgākas) 1.-8.12. 
Bormio – 475 eur, 9.-16.12. Marillevā - 465 eur, kur iekļauts: 
lidojumi turp un atpakaļ ar rokas bagāžu, 
slēpju un pārējās bagāžas transports ar busiņu, 
transfers no lidostas uz apartamentiem un atpakaļ, 
nakšņošana 7 naktis apartamentos pie kalna, 
pacēlāju karte 6 dienām, 

kūrorta nodeva. 

15.-23.12. sanāk nakšņot 8 naktis, pēdējā no tām Bergamo. Slēpot iespējms 6-7 dienas. 
Izmaksas 535 eur. 

9.-23.12. izmaksas 790 eur. 

Iespējams lidot arī citos datumos, tad tas būtu jāatrunā atseviški. 

Ar gultasveļu apartamenti nodrošina par papildus samaksu, tāpēc ņemsim līdzi paši savu 
(nav taču grūti ielikt bagāžā). 

Iespējamās papildus izmaksas: ēšana (apartamentos ir aprīkota virtuve, uz vietas ir veikali), 
apdrošināšana, pacēlāju karte, ja grib slēpot arī 7.dienu, piemaksa, ja izvēlas dzīvot dārgākā 
apartamentā. 

Pieteikšanās un vairāk informācijās:  

Einārs Rotbergs 27704546;  

einarsr@gmail.com 


