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Zalcburgas zeme – Alpi un termas! 

 05.08. – 11.08.2019, 7 dienas, cena  1200 EUR  

Zalcburgas zeme ir viens no zaļākajiem reģioniem Austrijā, kalnu un ezeru te daudz, tikpat daudz 
sniegotu smaiļu pat vasarā! Ja ir vēlēšanās mierīgi atpūsties, baudot dabu, tad esiet īstajā vietā! 
Romantiskās Alpu mājas ar ziediem uz balkoniem, Zalcburgas vecpilsētas stāsts, pastaigas pa ziedošām 
pļavām, kur sastapsim govju ganāmpulkus!  Nakšņošana 6 naktis Alpu viesnīcā, ļaus Jums nedomāt par 
čemodānu krāmēšanu un izbraucieni uz reģiona skaistākajām vietām neprasīs daudz laika pavadīt 
autobusā… Šis būs lielisks ceļojums, jo visi apskates objekti jau ir iekļauti cenā… Tā kā laiks doties 
iepazīt vienu no skaistākajiem pasaules stūrīšiem! Gardas brokastis un vakariņas katru dienu! Minhene 
– lielpilsēta ar lielo burtu – te iespējams labi pavadīt laiku, daudz vēstures, skaista arhitektūra, īsts alus 
pagrabs un daudz gardumu!  

 1.diena, Atklāj Bavārijas sirdi (V) 

 Lidojums Rīga – Minhene 
 Minhene - ir mūsdienīga, sirsnīga pilsēta ar senām tradīcijām. Minhenē nav pretrunu, viss ir tipiski - 

BMW un alus dārzi, māksla, kultūra, radošums un sapņaini nostūri, baroks un viss modernais. 
Bavārijas galvaspilsētā ir iespējams apskatīt tik daudz īpašu objektu, ka ir grūti aptvert, ar ko sākt. 
Dodamies iepazīt to visu! Pusdienās iesakām vietējos ēdienus un kausu alus… 

 Transfērs uz 3* viesnīcu Zalcburgas Alpos 
 Vakariņas 

 2.diena, Gašteinas ielejā (B,V)  

 Dodamies ar pacēlāju Dorfgaišteinas kalnos, kur katram būs laiks – gan pastaigāt pa Alpu pļavām, 
gan nogaršot kādu Kaiseršmār, vai  pasauļoties un baudīt skaistās Alpu ainavas! Labos laika apstākļos 
varam redzēt spoguļezeru, kas ir viens no jaukākajiem šai reģionā augstu kalnos 

 Bad Hofgaštein izsenis bijusi slavena ar savu pazemes ūdeņu dziedniecisko spēku, tāpēc nu laiks 
doties un izprovēt jaukās termas. Tās te ielejā atklāja jau senie romieši vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. 
Arī vēlāk šo vietu termālo ūdeņu dēļ apmeklējuši slaveni Eiropas karaļi un citas slavenības: imperators 
Francis Jozefs ar ģimeni, Otto Bismarks, komponists Šūberts, Monako karaļu dzimta un šodien arī 
mēs! Termas palīdz pie locītavu saslimšanām, neiroloģijas, asinsrites traucējumiem, bronhu 
iekaisumiem, noguruma, bezmiega, imunitātes pazemināšanās. www.alpentherme.com 

 Nakts 3* viesnīcā  Alpos, vakariņas 

 3.diena, Zalcburga (B,V) 

 Eiropā ir pilsētas, kuras kā magnēts pievelk tūristus visos gadalaikos. Zalcburga – viena no tām! 
 Ekskursija ar vietējo gidu pilsētā 
 Mocarta pilsētas romantika allaž vilina ikvienu šokolādes, kalnu vai Mocarta mūzikas cienītāju. 

Lielākajai daļai Zalcburgas suvenīru ir Mocarta zīmogs, arī pašai pilsētai. Varbūt pats Mocarts 
priecātos, ja zinātu, ka viņa vārds tiek izmantots, lai veicinātu visdažādāko preču un pakalpojumu 
noietu, taču Zalcburga nav tikai Mocarta šūpuļa pilsēta vien. Tāpēc Jums būs iespēja apmeklēt gan 
Mocarta dzimšanas māju, gan vietu kur viņš strādāja!  
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 Tāpat būs iespēja doties iekšā Hohenzalcburgas cietoksnī, izbraukt ar kuģīti pa Zalcahas upi, izstaigāt 
skaistākās un senākās pilsētas ieliņas, iegriezties bodītēs! Brīvajā laikā iesakām nobaudīt kaut ko no 
vietējiem gardumiem! Un tā diena paies nemanot! 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Alpos, vakariņas 

 4.diena, Senatnes un dabas varenībā (B, V) 

 Verfernas cietoksnis – uz kuru būs jāpakāpjas 150 m augstumā, jo tas stāv uz klints, bet sens un 
dižens tas gaida mūs 

 Lihtenšteinas aiza – viena no mežonīgākajām Austrijā, kur daba dara savu, upe ir varena! Te tas top 
skaidrāks par skaidru! 

 Pēcpusdienā laiks palaiskoties Wagrein baseinos www.wasserwelt.at 
 Nakts 3* viesnīcā Alpos, vakariņas 

 5.diena, Par kalniem skaistāki ir citi kalni (B, V)  

 Kitzlochklamm – viena no iespaidīgākajām aizām, kur dodamies pa neskaitāmiem pakāpieniem, lai 
izbaudītu dabas varenību  

 Veisszē – viens no skaistākajiem kalnu baltajiem ezeriem, kur dosimies ar vairākiem pacēlājiem, 
atkarībā no laika apstākļiem. Te ir pilnīgi citas ainavas! Elpa aizraujas, krēslinieku pacēlājā varbūt 
uzpūš vējiņš – esam tuvu debesīm… 

 Kalnu krodziņā iestiprinieties ar kādu willīti vai tēju ar rumu! Kāda salda kūka noteikti ies pie sirds 
pēc skaistām ainavām! 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Alpos, vakariņas 

 6.diena, Gašteinas ielejas labumi  

 Badgašteina atrodas Augstā Tauera nacionālajā parkā, aptuveni 1000 m augstumā virs jūras līmeņa. 
Tās apkaimē atrodas ar radonu bagāti minerālūdeņi, kuru dziednieciskās īpašības pazina jau senie 
ķelti un romieši. Vasarā te ir pilns ar kalnu ainavu un aktīvās atpūtas cienītājiem! 

 Braucam kalnos ar pacēlāju! Pēc izvēles – kalnu takas vai krodziņš! Bet šeit noteikti iesakām doties 
uz pastaigu pa trošu tiltu starp divām kalnu korēm. Šis ir vienīgais un modernākais trošu tilts 2200 
m augstumā, sākumā mazliet varbūt bailīgi, bet jūt, ka ir adrenalīns! 

 Šodien esam nopelnījuši atpūtu Badgašteinas karstajos kalnu avotos vai termās! Jūs varat izbaudīt 
peldi brīnišķīgas kalnu ainavas piekājē, bez piepūles turoties virs ūdens un baudot skaisto kalnu 
ainavu. www.felsentherme.at 

 Nakts 3*  viesnīcā Austrijā 

 7.diena, Uz māju...   

 Transfērs uz lidostu Minhenē 
 Kafijas pauze Rosenheimas  pilsētiņā 
 Lidojums Minhene - Rīga  
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 
8 kg) 

 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām Austrijas Alpos 
 6 vakariņas 
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, autostāvvietas) 
 Ekskursijas pēc programmas  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 3 pacēlāji kalnos 
 3 termālo baseinu apmeklējums 
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos – Zalcburgā un Alpos 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
180 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

Pieteikšanās ceļojumam: 

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 05.02.2019. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 05.06.2019. 

 


