
Korsikas piedzīvojumu ekspedīcija
21. – 31.07.2020.



11 dienas/ 12 dalībnieki/ 2 instruktori/ 585 km
Korsikas Le Classic – Bastia, Corte, Bonifacio plus mežonīgā daba 



Korsikas PEXP programma:

21.07. ielidojam Bergamo, prom uz Pisa;
22.07. Ar prāmi uz Korsika, Bastia
23,24.07. Pārgājiens uz augstāko 
Korsikas virsotni Monte Cinto 2706 
mvjl.
25.07. Kanjonings tehniskais;
26.07. Via ferratas un Ajacio;
27.07. Jūras kajaki;
28.07. Bonifacio un pelde dabiskajos 
baseinos;
29.07. Kanjonings gardēžiem;
30.07. Prāmis uz Pisa, nakts Milano;
31.07. Lidojam uz Rīgi 6:20 no rīta
Dzīvojam teltīs, gatavojam ēst uz 
prīmusa, mazgājamies strautos un 
upēs.



Korsikas PEXP izmaksas – 998 eiro ar 
pārskaitījumu (iekļauts 15% MUN nodoklis)

Cenā ietilpst:
* 11dienas (7 aktīvās) programma;
* Pisas un Milānas apskate;
* specifiskais alpīnisma, drošības 
inventārs;
* jūras kajakošanas inventārs;
* divi Sense of team instruktori;
* transports;
* pārtikas iegāde pašu gatavotām 
ēdienreizēm;
* prāmja biļete Pisa-Bastia-Pisa;
* kalnu prīmusi un virtuves inventārs
Plus:
* avio (lidojam uz Bergamo);
* apdrošināšana;
* hidrotērps kanjoningam un jūrai



Lidojam ar RyanAir 21.07. 21:35 turp un 31.07. 6:20 atpakaļ (Latvijā 10:00), nav 
pieciešama bagāža, visu vedam ar busu. Tas gan ir labi, ja?



Instruktori Roberts Rubenis un Valdis Vanags



Pirms ekspedīcijas dalībnieki saņems detalizētu līdzi ņemamo lietu sarakstu un 
būs grupas tikšanās, lai dodoties piedzīvojumā, jau pazītu viens otru. 
Pievienojies, jo īstais brīdis ir tagad!
Vairāk uzzini valdis.vanags@senseofteam.lv vai 29 22 64 70

mailto:valdis.vanags@senseofteam.lv


Sense of Team pieeja ir skaidri un nepārprotami izrunāt piedzīvojumu 
ekspedīciju norisi, lai izvairītos no pārpratumiem un pārsteigumiem 
ekspedīcijas norises laikā, tāpēc dalībniekiem ir jābūt gataviem:
# agri celties un vēlu iet gulēt;
# garām aktīvām dienām (līdz pat 14 stundām);
# ierobežotam komfortam – pa laikam iztikt bez siltas dušas un civilizētas tualetes;
# nelietot programmas norises laikā alkoholu;
# gatavam dalīties ar personisko pieredzi un uzzināt vairāk par sevi aktivitāšu laikā.


