
Dolomītalpi, Sella Ronda ar avio 10.-17.03. un 19.-26.03. no 375 eur 

 

 

Skaistu skatu un lielas trašu izvēles cienītājiem piedāvāju lidojumus uz Itālijas Dolomītalpiem, Sella Ronda rajonu. 

Pateicoties savam unikālajam skaistumam Dolomītalpi ir iekļauti UNESCO pasaules dabas mantojumu sarakstā.  

 



Milzīgs trašu daudzums, no kurām vairāk kā 400 km ir savā starpā saistītas, ļauj gan doties ceļojumos ar slēpēm visas 

dienas garumā slavenajos Sella Ronda apļos, kā arī daudzos citos maršrutos, gan arī atrast gandrīz tukšas trases, kas 

saglabājas lieliskā stāvoklī visas dienas garumā. 

 

Daudz arī kamaniņu un distanču slēpošanas trašu,  

 



pārgājienu taku, ledus kāpšanas iespēju. 

 

 Akvaparks ar iekštelpu un āra baseiniem, welness zonu ar vismaz 10 dažādām pirtīm.  

   

Dalības maksa pie pašreizējām avio biļešu cemām 375 eur, kurā ietverts: 

lidojumi Rīga – Bergamo – Rīga ar rokas bagāžu līdz 10 kg, 

pārējās bagāžas vešana no Rīgas ar busiņu, 

transfērs no lidostas uz apartamentiem un atpakaļ, 

dzīvošana apartamentos 2 vietīgās istabās (pēc vēlēšanās iespējami arī citi varianti), 

kūrorta nodeva, 

Palielinoties aviobiļešu cenām attiecīgi palielināsies arī dalības maksa.  



Piemērotāki apstākļi ledus kāpšanai varētu būt marta 1. pusē, marta beigās ledus varētu būt pakusis.  

Toties braucot marta beigās iespējams braucienu par dažām dienām pagarināt iekļaujot klinšu kāpšanu, via ferratas vai 

vienkārši pavasara baudīšanu pie Gardas ezera. 

    

No Rīgas ar busiņu plānoju izbraukt 3. martā, līdz tam laikam būtu jānodod bagāža. Plānoju līdz 9. martam slēpot 

Austrijā, Zalcburgas zemes kūrortos, pēc tam doties tālāk uz Bergamo, lai sagaidītu tos, kuri atlidos ar lidmašīnu. Atpakaļ 

Rīgā plānoju būt marta beigās vai aprīļa sākumā. Nav izslēgta arī iespēja nosūtīt bagāžu uz Alpiem vēlāk un uz Rīgu ātrāk 

ar citu transportu. 

Lētākās aviobiļetes ir iepriekš minētajos datumos, tomēr ir iespējams lidot arī citos datumos, kā arī vienā vai abos 

virzienos braukt ar busiņu. Labprāt uzklausīšu jūsu priekšlikumus, un iespēju robežās varam izmainīt pasākuma 

programmu atbilstoši braucēju interesēm. 

Vairāk info: 

Einārs Rotbergs 27704546; 

einarsr@gmail.com 


