
 

 
2023 

KALNU SLĒPOŠANA SLOVĀKIJĀ 

AUGSTIE UN ZEMIE TATRI 

 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 05.02., 19.02., 12.03. 

Rīga – Poprada 

***viesnīca Popradā 

• 06:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 

• brauciens cauri Lietuvai, Polijai 

• ļoti vēla ierašanās viesnīcā- ap 24:00 

pirmdiena - piektdiena 

06.02.-10.02. 

20.02.-24.02. 

13.03.-16.03. 
***viesnīca Popradā 

• slēpošana Augstajos un Zemajos Tatros 

(trašu izvēle katrai dienai atkarīga no laika apstākļiem un sniega 

daudzuma trasēs!) 

sestdiena, 11.02., 25.02., 17.03. 

Poprada - Rīga 
• 06:30 izbraukšana no viesnīcas 

• brauciens cauri Polijai, Lietuvai 

• vēla ierašanās Rīgā- ap 01:00 naktī (nākamajā dienā) 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides EUR 

piemaksa par 5 vakariņām ( 2 ēdieni - zupa un pamatēdiens) 30 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās 90 

piemaksa par papildvietu autobusā 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) 285 

veselības apdrošināšana (ar papildus risku – slēpošana, snovbords) no 20 

 
Naktsmītnes raksturojums 

naktsmītne Poprada, viesnīca “TATRA” http://www.tatrahotel.com/ 

aprīkojums lifts, welness zona ar pirti (par papildus maksu), internets 

istabas duša, WC, Sat TV 

 
Slēpošanas apstākļi Slovākijā 

• slēpošanas sezona Slovākijā ilgst no decembra līdz marta sākumam, šajā laikā 

lielākoties uz dabīgā sniega seguma 

• slēpošanas trases atrodas ~ 30 - 90 min brauciena attālumā no Popradas 

• augstuma starpība trasēs 5 - 1100 m; garākais nobrauciens ~ 2500 m; pacēlāji – šķīvīši, enkuri, krēsli, kabīnes 

• pie dažām kalnu slēpošanas vietām ir iekārtotas arī distanču slēpošanas trases 

• pacēlāju izmaksas: ~50 EUR dienā. Rekomendējam noformēt GoPass https://www.gopass.travel/, kas dod iespēju 

lētāk iegādāties pacēlāja karti Augstajos un Zemajos Tatros 

05.02. - 11.02. 

19.02. – 25.02. 

12.03. – 17.03. 

7 dienas (5 dienas uz kalna) 325 EUR 

http://www.tatrahotel.com/
http://www.gopass.travel/


Sīkums, bet patīkami… 

• autobuss katru dienu grupu nogādās citā slēpošanas trasē vai reģionā, vadoties no sniega un slēpošanas apstākļiem, 

un visu dienu, iespēju robežās, atradīsies blakus slēpošanas vietai; 

• pēc grupas vēlēšanās –stalaktītu alas, termālie baseini, nacionālās vakariņas 

Pieteikšanās ceļojumam 
grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

05.02.-11.02. EUR 100 līdz 16.12. EUR 120 līdz 05.01. 

19.02.-25.02. EUR 100 līdz 20.12. EUR 120 līdz 18.01. 

12.03.-17.03. EUR 100 līdz 13.01. EUR 120 līdz 13.02. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā 

summa 

05.02.-11.02. 
grupa 

19.02.-25.02. 
grupa 

12.03.-17.03. 
grupa 

EUR 50 līdz 16.12. līdz 20.12. līdz 13.01. 

EUR 100 pēc 16.12. pēc 20.12. pēc 13.01. 

visa summa pēc 05.01. pēc 20.12. pēc 13.02. 

• iemaksāto summu līdz 30.01., 10.02., 06.03. var pāradresēt 

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Iespējamās papildizmaksas: EUR Piedāvātās slēpšanas trases: 

Jasna http://www.jasna.sk/ 

Štrbske Pleso 

http://www.vt.sk/en/mountains/skiing/strbske-pleso/ 

Ružomberok http://www.skipark.sk/en/?season=winter 

Tatranska Lomnica 

http://www.vt.sk/en/mountains/skiing/tatranska-lomnica/ 

Bachledova 

https://bachledka.sk/en/winter/skiing/skiing-map/ 

 

Ceļojuma cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 6 naktis divvietīgās istabās ar WC/dušu, brokastis; 

• grupas vadītāja pakalpojumi 
\ 

Ceļojuma cenā neietilpst 

• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt arī bezmaksas  

Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK),  

ar kuru medicīnas pakalpojumus nereti iespējams saņemt ātrāk un 

vienkāršāk! 

Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

• slēpošanas inventāra īre, kalnu slēpošanas instruktora pakalpojumi; 

• slēpošanas pacēlāja karte; 

• pusdienas, vakariņas; 

• ieejas maksa baseinos, izklaides, atpūtas vietās, dabas objektos 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz 

ceļojuma beigām. 

 

Uzmanību! 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 

 

pacēlāji Augstajos Tatros no 50 

pacēlāji Zemajos Tatros no 50 

slēpošanas inventāra īre no 15 

slēpju serviss no 10 

termālais baseins un pirts Popradā no 25 

stalaktītu alas 10 

pusdienas uz kalna no 10 

nacionālās vakariņas krodziņā 20 

termālais baseinsVrbovā 12 

termālais baseins Bešenovā 26 

 

http://www.jasna.sk/
http://www.vt.sk/en/mountains/skiing/strbske-pleso/
http://www.skipark.sk/en/?season=winter
http://www.vt.sk/en/mountains/skiing/tatranska-lomnica/
https://bachledka.sk/en/winter/skiing/skiing-map/
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

