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SLĒPOŠANA ITĀLIJĀ

KO NOTEIKTI PAMĒĢINĀT?

• Iepazīstiet itāļu kultūru
• Izbaudiet Alpu skaistumu
• Izmēģiniet ziemas aktīvās atpūtas iespējas
• Izmēģiniet populāro Sella Ronda apļveida 

slēpošanas trasi (Val Gardenas un Val di 
Fassas slēpošanas kūrortos)

Itālijas galamērķis pamatoti tiek uzskatīts par vienu no labāka-
jiem slēpošanas kūrortiem ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Pēc 
Itālijas slēpošanas kūrortu apmeklēšanas ziemā pārliecināsie-
ties, ka miljoniem tūristu, kas šeit ierodas ik gadu, ir taisnība – 
pasakains kalnu skaistums, lieliskas slēpošanas trases, labi at-
tīstīti kūrorti un plašas izklaides iespējas padarīs Jūsu brīvdienas 
vienreizējas.

KO PAGARŠOT?

• Īstu itāļu picu
• Stipru espresso
• Pastu ar dažādām tradicionālām mērcēm
• Tiramisu desertu
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Bergamas

Alta Valtelina

Val di Solė

Val Rendena

Val di Fiemė

Val di Fasa

Val Gardena
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IERAŠANĀS
Esiet pacietīgs, jo braucieni uz slēpošanas kū-
rortiem ir diezgan laikietilpīgi, braukšana pa šau-
rajām pilsētu un mazpilsētu ieliņām prasa laiku, 
un daži ceļi vai tuneļi laika apstākļu dēļ var būt 
slēgti. 

Aptuvenais laiks, kas jāpavada ceļā uz 
Bormio kūrortu ir ~3,5 stundas, uz Livin-
jo kūrortu – ~ 4,5 stundas, uz Madonna di 
Campiglio vai Val di Sole kūrortu – ~ 3-4 
stundas, uz Val di Fassa, Val di Fiemme, Val 
Gardena kūrortiem – ~ 4-5 stundas.

Precīzs ceļojuma ilgums ir atkarīgs no Jūsu izvē-
lētā kūrorta, kā arī no viesnīcas vai apartamentu 
atrašanās vietas pilsētā. Jāpatur prātā, ka ne pie 
visām viesnīcām ir iespējams piebraukt ar auto-
busu, tāpēc nelielu attālumu var nākties mērot 
ar kājām.

IZBRAUKŠANA

PAPILDU INFORMĀCIJA

Tūrisma operatora  
pārstāvji

Linda Piegava, tālr.  +370 686 43487 (Livigno)
Marina Tsingisser, tālr. +372 548 00230  
(Val Rendena, Madonna di Campiglio, Val di 
Fassa, Val di Fiemme, Val di Sole).  
No 28. janvāra Novatours pārstāve ir  
Signe Ucare, tālr. +370 615 67200



VIESNĪCU UN APARTAMENTU NOTEIKUMI
Itālijā ir spēkā starptautiskie izmitināšanas noteikumi. Ierašanās dienā apmešanās laika sākums
ir no plkst. 14.00 līdz 16.00, apartamentos – no plkst 17.00, izbraukšanas dienā numura
atbrīvošanas laiks ir no plkst. 9.00 līdz 10.00.

Var tikt piemērota papildu maksa 
par apartamentu uzkopšanu, ūdeni, 
elektrību, gultas veļas nomu un
citiem pakalpojumiem.UZMANĪBU!! 

Uzmanību! Dažos kūrortos iemērojamās 
kūrorta maksas ir jāveic ierašanās brīdī.
Ierodoties Jums var lūgt atstāt depozītu.

• Atstājot viesnīcu, 
atslēgas ir ieteicams 
atstāt reģistratūrā.

• Vienmēr ņemiet 
apartamenta atslēgas sev 
līdzi, un, dodoties prom, 
atstājiet atslēgas norunātajā 
vietā (durvju slēdzenē vai 
uz apartamentos uz galda).

Reģistrācija apartamentos un atslēgu saņemšana var notikt tikai 
administrācijas birojā, kas var atrasties vairāku kilometru attālumā vai 
citviet pilsētā. Pēc reģistrēšanās tūristiem bieži vien ir jātiek līdz ap-
artamentiem pašiem. Izbraukšanas dienā pēc numura atbrīvošanas ir 
iespējams atstāt bagāžu viesnīcas/apartamentu bagāžas uzglabāša-
nas telpā.

Viesnīcās nevar staigāt ar slēpju zābakiem un uzglabāt slēpes nu-
muriņos, ja viesnīcā/apartamentos ir tam paredzēta speciāla telpa. 
Slēpošanas inventāra uzglabāšanas telpa var būt apsildīta vai

aprīkota ar apavu žāvētājiem. 
Dažās viesnīcās ir iespējams at-
stāt zābakus un slēpes inventāra 
uzglabāšanas telpā slēgtos skapī-
šos (pret depozītu).

Restorāni un bāri strādā atbilstoši 
viesnīcas administrācijas noteik-
tajam grafikam.
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SLĒPOŠANAS APĢĒRBS UN INVENTĀRS
Slēpošanas apģērbs netiek iznomāts, bet to ir iespējams nopirkt 
uz vietas. Slēpošanas kūrortos ir daudz sporta preču veikalu. Ta-
jos ir iespējams atrast visu nepieciešamo slēpotājiem un snov-
bordistiem.

Var iznomāt slēpošanas inventāru. „Novatours” pārstāvis vienmēr 
ieteiks labākās vietas, kur to var izdarīt. Nomas punktos strādājo-
šie profesionāļi konsultēs un palīdzēs izvēlēties Jūsu vajadzībām 
vispiemērotāko inventāru. Nomas punkti strādā katru dienu.

• Slēpojot vienmēr valkājiet 
slēpošanas aizsargķiveri.

• Izvēlieties tikai ērtus 
zābakus, aizsprādzējiet 
tos stingri!

• Kvalitatīvi sagatavojiet 
slēpes vai novborda dēļus 
paredzētajām slēpošanas 
vai snovošanas aktivitātēm 
(kūrortā to varēsiet 
izdarīt nomas punktā).

• Sargājiet savas acis, 
valkājot ziemas sporta 
veidiem paredzētas brilles.

Ja plānojat iznomāt slēpošanas 
inventāru, paņemiet līdzi 
identifikācijas dokumentus.

Slēpošanas 
inventāru iesakām 
apdrošināt.

Centieties sargāt 
slēpošanas inventāru, jo 
kalnos ir sastopami zagļi.
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Linda Piegava 
iesaka:



PIEFIKSĒJIET UN SAGLABĀJIET 
PACĒLĀJU KARTES NUMURU.

Ja pacēlāju karti pazaudēsiet, 
bet zināsiet tās numuru, 
Jums nevajadzēs iegādāties 
jaunu. Lai  egūtu jaunu,

Jums būs jāsamaksā naudas 
sods noteiktas summas 
apmērā. Par pacēlāju karti 
bieži prasa atstāt depozītu.

Aizliegts nodot 
pacēlāju karti citai 
personai.

Pacēlāju kartes var būt dažādu veidu, tās sniedz iespēju slēpot vienā 
vai vairāku ieleju trasēs, un tās pārdod uz dažādiem laika periodiem. To 
cenas pieaugušajiem, bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem lielākoties 
atšķiras.

Pacēlāju karte SKI PASS ir 
biļete (magnētiska karte), kas 
ļauj izmantot kūrortā esošos 
pacēlājus.
Būs pietiekami, ja ieliksiet 
magnētisko karti jakas kreisa-
jā kabatā vai piedurknē – tādā 
veidā to būs viegli nolasīt.

PACĒLĀJU KARTE (SKI PASS)
Ja neesi iegādājies pacēlāju karti pirms 
ceļojuma, to ir iespējams iegādāties 
arī transfēra laikā uz kūrortu (Livinjo 
un Bormio reģionos), autobusā no 
„Novatours” pārstāvjiem, 
tādējādi ietaupot laiku. 
Caurlaides būs iespējams 
iegādāties arī speciālās 
iegādes vietās. 
Norēķināties var 
skaidrā naudā vai, ja 
tas būs iespējams, – 
ar kredītkarti.
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Katru sezonu reģionos ir iespējamas izmaiņas, tāpēc noskaidrojiet aktuālo
informāciju par transportu pie “Novatours” pārstāvja.

TRANSPORTS PILSĒTĀ
Visbiežāk izmantotais un populārākais transportlīdzeklis, ko izmanto kūrortu viesi, ir īpašais „slē-
potāju autobuss” jeb skibuss. Pērkot slēpošanas caurlaides Livinjo un Bormio reģionos, šis trans-
portlīdzeklis ir bez maksas, un tas kursē tik ilgi, kamēr uz kalna darbojas pacēlāji. Citos kūrortos, 
piemēram, Val di Fiemme un Val di Fassa reģionos, slēpotāju autobusu pakalpojumi ir par maksu. 
Jūs varat iegādāties slēpotāju autobusa karti Val di Fassas viesnīcas reģistratūrā vai informācijas 
centros. Val di Fiemme reģionā ir ieteicams pirmajā dienā samaksāt pilsētas nodokli, jo, to izdarot, 
tūristi saņem Val di Fiemme reģiona viesu karti, ar kuru var izmantot slēpotāju autobusu, apmeklēt 
pilsētas peldbaseinu un izmantot citus pakalpojumus.

Kūrortos ir iespējams izmantot arī taksometra pakalpojumus. 

Starp kūrortiem kursē arī pilsētas autobusi. Tūristam, kuram ir pacēlāju karte visā regionā, šis 
autobuss ir bez maksas, savukārt citiem tas ir par noteiktu maksu.
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No medicīnas iestādes 
Jums būs jānokļūst savā 
viesnīcā vai apartamentos 
pašam. Apdrošināšana 
parasti nesedz izmaksas 
par šādiem pakalpojumiem.

Trašu un pacēlāju darba laikus varat noskaidrot 
pie katra pacēlāja, pārbaudot informāciju tieš-
saistē vai pajautājot „Novatours” pārstāvim. No 
rīta paskatieties laika prognozi un noskaidrojiet, 
vai visas trases un pacēlāji strādā.

Gadījumā, ja kalnos esat guvis traumu, zvaniet 
uz neatliekamās palīdzības dienesta numuru 118 
un sazinieties ar medicīnas iestādi. Pēc iera-

Dodoties slēpot vienmēr nodrošinieties ar īpašu 
medicīnas izdevumu apdrošināšanu (augstāka
riska), kas attiecas uz ziemas sporta veidiem.

Kalnos saule ir ļoti spēcīga, tāpēc 
iesakām lietot saules aizsargkrēmu.

VĒRTS  
ZINĀT!

šanās kūrortā „Novatours” pārstāvji vienmēr 
sniedz šo informāciju.

Ārkārtas gadījumā trasē strādājoši darbinieki 
un instruktori palīdz cietušajam. Ceļā uz klī-
niku informējiet savu apdrošināšanas kom-
pāniju un „Novatours” pārstāvi par radušos 
ārkārtas situāciju.
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SLĒPOŠANAS SKOLAS
Ja esat gatavs mācīties slēpot vai vienkār-

ši vēlaties uzlabot savas slēpošanas pras-
mes un Jums ir nepieciešams instruk-
tors, iesakām izmantot slēpošanas skolu 
pakalpojumus. Skolas atrodas galveno 
trašu tuvumā. Nodarbības var būt gan in-
dividuālas, gan grupās. Ir svarīgi zināt, ka 
šos pakalpojumus ir jāpiesaka uzreiz pēc 
ierašanās, un skolu pakalpojumos nav ie-
kļauta pacēlāju karte.

Katrā kūrortā ikviens var atrast 
savai gaumei atbilstošas akti-
vitātes. Ir iespējams apmeklēt 
pirtis, peldbaseinus un veselī-
bas centrus. Varat pastaigāties 
pa omulīgām pilsētiņām, doties 
slēpot, izmēģināt sniega mo-
tociklus, izbraukt ar suņu ka-
manām vai lēkt ar izpletni no 

kalnu virsotnēm. Vakarā varat 
mesties lustīgās dejās kūrorta 
atpūtas vietās, nobaudīt itāļu 
virtuves šedevrus vai apmeklēt 
itāļu kino. Ja paliekat Livinjo, 
Jums ir lieliska iespēja doties ie-
pirkties: tur ir vairāk nekā 200 
beznodokļu veikalu.

IZKLAIDE
Itālijas slēpošanas 
kūrortos ir iespē-

jams iesaistīties 
daudz un dažādās 

aizraujošās ziemas 
aktivitātēs.
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Reglamentē slēpotāju un snovbordistu uzvedību trasē.

1. Uzmanība pret citiem slēpotājiem un snovbordistiem. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam jāizturas 
tā, lai nepakļautu briesmām apkārtējos.

2. Ātruma un kustības trajektorijas ierobežojumi. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam jākontrolē savs 
braukšanas ātrums un kustības trajektorija. Jāizvēlas tāds ātrums un kustības trajektorija, kas atbilst slēpo-
tāja vai snovbordista braukšanas prasmei, trases reljefam, sniega seguma stāvoklim, laika apstākļiem, kā 
arī tam, cik daudz cilvēku slēpo uz kalna.

3. Kustības trajektorijas izvēle. Kustības trajektorija katram slēpotājam un snovbordistam jāizvēlas tāda, lai 
nobraucienā netraucētu un nepakļautu briesmām priekšā braucošos slēpotājus un snovbordistus.

4. Apdzīšana. Apdzīt atļauts no augšas un apakšas, no labās un kreisās puses, taču, veicot apdzīšanas ma-
nevru, jābūt pārliecinātam, ka starp Jums un slēpotāju vai snovbordistu, ko Jūs vēlaties apdzīt, saglabājas 
pietiekams att ālums, lai apdzenamais varētu veikt jebkādus manevrus.

5. Izbraukšana uz trases, kustības uzsākšana, virāža pret kalnu. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam, 
kurš izbrauc uz trases, pēc apstāšanās atkal uzsāk kustību vai gatavojas taisīt virāžu pret kalnu, ir jāpārlie-
cinās, ka trase ir brīva gan no augšas, gan apakšas, lai nepakļautu briesmām ne sevi, ne citus.

6. Apstāšanās. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam vajadzētu izvairīties no apstāšanās šaurā vai slikti pār-
skatāmā trases posmā. Ja slēpotājs vai snovbordists ir nokritis šādā trases posmā, svarīgi pēc iespējas 
ātrāk atbrīvot trasi.

7. Pārvietošanās pa trasi ar kājām. Ikviens slēpotājs vai snovbordists, kurš pa trasi pārvietojas ar kājām, 
drīkst iet tikai gar pašu trases malu.

8. Zīmju ievērošana. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam jāievēro un jārīkojas saskaņā ar trasē izvietota-
jām zīmēm.

9. Palīdzība nelaimes gadījumā. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam nelaimes gadījumā cietušajiem ir jās-
niedz palīdzība.

10. Liecinieka personība. Ikvienam slēpotājam un snovbordistam, kurš kļuvis par liecinieku vai cietušo nelai-
mes gadījumā, neatkarīgi no tā, vai viņš ir atbildīgs par to vai nē, jāpaziņo savs vārds, uzvārds un adrese.
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SPORTA FEDERĀCIJAS (FIS) NOTEIKUMI



Valsts ITĀLIJA

Slēpošanas reģions Alta Valtellina 
(Livinjo, Bormio)

Val di Sole 
(Folgarida, 

Male, Marilleva, 
Demaro)

Val Rendena 
(Madonna 

di Kampilijo, 
Pinzolo)

Val di Fiemme 
(Kavalese, 
Predaca)

Val di Fassa (Kan-
aceja, Kampitello, 

Pozza di Fassa)

Val Gardena 
(Selva Gardena, 
Santa Kristina, 

Ortizeja)

Pacēlāju augstākais punkts, m 3012 2443 2550 2440 2638 2200

Augstumu starpība, 1200 1200 1650 1580 1297 964

Kopējais trašu garums, m 220 120 150 109 220 175

Zilās trases, % 30 46 40 38 32 30

Sarkanās trases, % 52 41 45 46 60 60

Melnās trases, % 18 13 15 16 8 10

Bugeļveida pacēlāji 23 5 3 8 31 32

Krēslveida pacēlāji 25 15 20 29 39 41

Gondolveida pacēlāji 10 7 6 7 5 6

Lielie vagona veida pacēlāji 1 - - 1 7 2

Funikulieri un zobratu vilcieni - - - - - -

Nakts slēpošana + + + + + -

Snovbordistu parks 3 2 + + + 1

Ragavu trases + - - + + +

Distanču slēpošanas trases 53 81 44 130 70 115

Ledājs - - - - - -
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Ģimenes atpūta

Izklaides

Akvaparks vai SPA

Lidzās trasēm

Informācija 
sagatavota 
saskaņā 
ar kūrortu 
oficiālajām mājas 
lapām un ārvalstu 
partneru un 
pārstāvju sniegto 
informāciju.
Norādītā 
informācija var 
tikt mainīta. 
NOVATOURS 
pārstāvji 
Itālijā sniegs 
visaktuālāko un 
visizsmeļošāko 
informāciju.
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www.novatours.lv Novatours novatours_lv


