
 
Sense of Team Katalonijas (+Francija+Andora)  piedzīvojumu ekspedīcija (II) 30.05. – 07.06.2019. 
 
Kā būtu, ja Tu vasaras vidū dotos ar mums piedzīvojumā uz Kataloniju – zemi ar kalniem, upēm, jūru un neatkarības 
dvesmu. Ekspedīcijā būs spēcīgi kontrasti un dinamika, kas ļaus uzzināt vairāk par sevi un savu spēju robežām. 
 

 
# Katalonijas augstākais punkts Pica d’Estats/3143 mvjl. 2017. gada ekspedīcija. Foto – Valdis Vanags 

 
Sense of Team piedzīvojumu ekspedīcijas vadītāji/ instruktori 

Būsim divi, lai varam piesegt viens otru negaidītās situācijās un ļaut dalībniekiem izvēlēties savu izaicinājuma līmeni – 
kāpt virsotnē vai dodoties kanjonos, daloties pēc interesēm un izaicinājuma līmeņiem. 
Valdis Vanags - kanjoningošanas, kajaki, kalni un lai viss pēc plāna instruktors; 
Juris Zakrevskis - klinšu kāpšanas, niršanas, alās līšanas un harmonijas instruktors. 
 

 
# Foto – Arvīds Barānovs 

Kāpēc ir vērts braukt tieši ar mums? 
Mēs visi mēģinām dzīvē specializēties - kāds iet kalnos, 
kāds brauc pa upēm, vēl kāds skrien vai orientējas. Sense 
of Team pieeja ir būt plaši specializētiem piedzīvojumos, 
tāpēc pievienojoties mums, Tu pa īstam vari iepazīt un 
pieredzēt dažādus piedzīvojumu veidus saprotošā 
kompānijā un drošā vidē. Katram no vadītājiem ir vērā 
ņemama pieredze savā piedzīvojumu veidā un piedomās 
par to, lai mēs visi atgriežamies mājās gan veseli, gan ar 
spēcīgu pieredzi. Katalonijā būsim 7ņas aktīvās plus 2 
ceļojuma dienas, kopā 9 dienas. 

# Via ferratu maršruts Los Teletubbies. Foto – Valdis Vanags 

http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/komanda/
http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/komanda/


 
Sense of Team Katalonijas piedzīvojumu ekspedīcijas programma 

 
1.diena. Ielidojam Barcelonā, dodamies uz Franciju. Iepazīšanās un čučēt; 
2.diena. Esam kanjoningā Francijā, vietējo gidu pavadībā, jo nepieciešama droša ūdens līmeņa zināšana; 
3.diena. Trenējamies via ferratas un kāpjam par 30 metrīgu mākslīgo kāpšanas sienu Andorā 
4, 5.diena. Esam atpakaļ Katalonijā. Dodamies 2 dienu pārgājienā kalnos. Nakšņojam dabā, apskatam kalnu ezerus, ja 
sirds aicina, tad lai kāpjam augstākajā Katalonijas virsotnē Pica d’Estats 3143 mvjl. 
6.diena. Riverboard, šeit pazīstams kā hydrospeed. Saplūstam ar kalnu upi, peldot pa to ar putuplasta “vannīti”; 
7.diena. Dosimies maz zināmās alās no maza kalnu ciemata, izpētot trīs augstuma līmeņu ejas; 
8.diena. Via ferratas jeb dzelzs ceļš – maršruts pa klintīm ar fiksētām drošināšanas trosēm, iesim šo un vēl 
9.diena. Barcelonu, tās apskate un lidojums uz Rīgu. 
 
*Programmas aktivitātes tiek piedāvātas ar grūtības pakāpi pēc izvēles. Baudīsim nebeidzamus dabas skatus, kalnus, 
ūdenskritumus un jūru. Iepazīsim Barcelonu no rīta pirms došanās mājup. Nakšņojam teltīs kempingos, pārvietojamies 
ar busiem un gatavojam ēst uz prīmusiem mazajās grupās, pa dežūru brigādēm. 
 

Programmas izmaksas 
 

* Programmas cena ir 989 eiro ar MUN (iekļauts mikrouzņēmuma nodoklis 15% apmērā). Cenā ir iekļauts - transfērs 
no Barcelonas un uz Barcelonu; transports ekspedīcijas laikā; mūsu organizēta, pašu dalībnieku gatavotas ēdienreizes; 
divu Sense of Team instruktoru ekspertīze, padoms un atbalsts; drošības un alpīnisma inventārs - virves, sistēmas, 
ķiveres, rācijas, via ferratu inventārs, karabīnes, prīmuss utt. 
* Papildus ceļojumu apdrošināšana ar atzīmi bīstama nodarbošanās un rezervēta grupas avio biļete 235 eiro apmērā. 
 
2018. gada ekspedīcijas foto     
2017. gada ekspedīcijas video Liels paldies Filmday un Jurģim Kreilim. Garāks un izskaidrojošāks. 
2018. gada ekspedīcijas video Liels paldies Eaglewoods Films un Arvīdam Barānovam. Īss un kodolīgs. 
 
Tiekamies, īstais brīdis ir tagad! 
 

 
# Riverboards jeb Hydrospeed. Foto – RocRoi 

Kā nodrošināt sev vietu ekspedīcijā? 
Rezervē sev vietu veicot pirmo maksājumu 200 eiro apmērā. Lai pieteiktos programmai  vai uzdotu sev interesējošu 
jautājumu, raksti – valdis.vanags@senseofteam.lv vai zvani 29 22 64 70. 
Pirms brauciena ir grupas tikšanās ar pārējiem dalībniekiem un iepazīšanās ar instruktoriem. Sense of Team pieeja ir 
skaidri un nepārprotami izrunāt ekspedīcijas norisi, lai nav pārpratumi vai nepatīkami pārsteigumi. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9khcojD8Z0k
http://mur-escalada-canillo.andorramania.com/images/014.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vL4LOLZl82c
https://www.youtube.com/watch?v=988TmVbD9Nc
http://www.senseofteam.lv/lv/piedzivojumu-ekspedicijas/notikusas-ekspedicijas/katalonija-2018/
https://vimeo.com/292991573
https://vimeo.com/292991573


 
Obligāto lietu un inventāra saraksts: 
 
- Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID) 
- Telts (uz vairākiem viena, paši saorganizējieties, kas ar ko būs kopā vienā teltī. Jāņem 2-4 vietīgas teltis, nav opcija 
individuāla telts, jo tad jāmaksā papildus par kempingu) 
- Guļammaiss 
- Tūrisma paklājiņš - piepūšamais vai parastais  
- Individuālais virtuves komplekts (bļodiņa, krūzīte, dakšiņa vai karote. Iesakam metāla) 
- Āra apavi iešanai kalnos un staigāt pa takām - es ieteiktu komplektu kalnu/trekking 
zābaki http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-apavi/ Kāpjot uz Pica d’Estats 3143 mvjl. var būt sniegs un sērsna. 
- Āra apavi siltam laikam (zandeles, slipperi, šļopkas vai kas cits ērts siltam laikam) 
- Siltā kārta vējainam laikam (Lietus iespējams kādu dienu būs un jābūt gatavam būt ārā lietū. Siltā jaka, zeķes, šalle un 
mīļākā cepure, cimdi) 
- Siltā apakšveļa (vienu komplektu gulēšanai un vienu dienai aktīvai kustībai, kad būsim aukstākos un vējainākos 
reģionos) 
- Pieres lukturis http://www.gandrs.lv/pieres-lukturi/ ar rezerves bateriju komplektu. 
- Lietus izturīga jaka un bikses. Ir dažādas membrānas - labi, ja vēdināmas paduses un ir kabatas. 
http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-jakas/ Budžetīgāks un reizēm labāks variants militārajos veikalos. Otrs 
veikals ir Patrioti, atrodas Tallinas ielā 94. http://www.patrioti.lv/ 
- Hidrokostīms kanjoningam un apavi būs uz vietas 
- Mugursoma, kurā salikt personīgās mantas divu dienu pārgājienam. 
- Saliekamais kabatas nazis 
- Saulesbrilles, saules krēms un plāksterīši. 
 
Ieteicamo lietu saraksts: 
- Personīgās higiēnas lietas (dvielis, zobu birste, ziepes, šampūns utt.) 
- Trekinga nūjas 
- Kāds mūzikas instruments 
- Kāda ārā ērti spēlējama spēle 
- Peldlietas 
- Pretmoskītu līdzeklis 
- Ceļojuma spilvens gulēšanai busā pārbraucienos un teltī 
 
Sense of Team sagādās centralizēti: 
- Degvielas prīmusus 
- Virtuves katlus, pannas un nažus 
- Pārtiku un pusdienu saldumu, tēju, kafiju un cukuru. 
- Kāpšanas virves, ķiveres un sistēmas via ferratām un klinšu kāpšanai 
- Trauku mazgājamais līdzeklis un švammītes 
- Publisko nojumi 
 

Jautājumi, neskaidrības valdis.vanags@senseofteam.lv vai 29 22 64 70. 

Veiksmīgi un tiekamies! 

http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-apavi/
http://www.gandrs.lv/pieres-lukturi/
http://www.gandrs.lv/pargajienu-un-trekinga-jakas/
mailto:valdis.vanags@senseofteam.lv

