
 
 

Biroja adrese: Lielirbes iela 17A (Panorama Plaza), Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 
Mob.t.: +371 29 62 66 22 

1 
 

Dānija un Ziemeļvācija 

 25.06. – 02.07., 8.dienas, cena - 555 EUR  

Laimes zeme – Dānija! Iedomājieties valsti, kur tikai katrs simtais iedzīvotājs nav apmierināts ar savu 
dzīvi, savukārt trīs ceturtdaļas šīs valsts iedzīvotāju socioloģiskajās aptaujās apgalvo, ka ar dzīvi ir ĻOTI 
apmierināti! Kurš gan nezina slaveno „Mazo nāriņu” Kopenhāgenā? Viņa sēž uz akmens un domīgi skatās 
ūdens klajumā kā tikko būtu izkāpusi no ūdens. E. Eriksens šo skulptūru veidojis pēc Hansa Kristiana 
Andersena pasakas motīviem. Šī ir valsts, no kuras mums visiem būtu jāmācās kā būt laimīgiem! Hanzas 
pilsētas: Lībeka, Rostoka, Štrālzunde, Hamburga un citas Ziemeļvācijas pilsētas spoži mirdz pie valsts 
tūrisma galamērķu debesīm. Ķieģeļu gotika, pamatīgas baznīcas, skaisti rātsnami, greznas gājēju ielas 
vecpilsētās un, protams, zivju tirgi! Vairāk jūras nemaz nav iespējams! 1200 kilometri Ziemeļjūras un 
Baltijas jūras pludmaļu no Usedomas līdz Emdenei ir tie, kas Ziemeļvācijai piesaista viesus no citiem 
Vācijas reģioniem. Vācijas pludmales vietām klāj baltas smiltis, vietām oļi vai zāle, bet, uzskata paši 
ziemeļnieki, lai kāda būtu pludmale, cilvēki piekrastē vienmēr būs draudzīgi un atvērti ciemiņiem! 

 1.diena  Beidzot dodamies ceļā  

 No rīta izbraukšana no Rīgas. Ceļš cauri Lietuvai un Polijai. Nakts 2* viesnīcā Polijā. 

 2.diena  Hanzas pilsētās  

 Brauciens uz  Rīgenas salu, kas ar 926 km2 lielo teritoriju ir ne tikai lielākā, bet arī skaistākā un 
daudzveidīgākā Vācijas sala, kur stāvas klintis mijas ar smilšainām pludmalēm, 

 Jasmundes Nacionālais parks, kur līdz pat jūras krastam aug ozolu un bērzu meži, virs kuriem vietām 
paceļas žilbinoši baltas krīta klintis, 

 Vakara pastaiga senajā Hanzas savienības pilsētā Štrālzundē. Baudīsim šīs pilsētas šarmu senajos 
laukumos un varbūt ieturēsim vakariņas kādā krodziņā, 

 Nakts 2* viesnīcā Štrālzundes apkārtnē. 

 3.diena  Rīgas sadraudzības pilsēta Rostoka  „Omulīgā ligzdiņa’’ Lībeka” un senā  Flensburga  

 Rostokā dodamies nelielā pastaigā iepazīt pilsētas senākās celtnes, 
 Iepazīšanās ar Lībekas vecpilsētu. Šeit no 14. līdz 17. gadsimtam notika Hanzas savienības pilsētu 

kopējās sanāksmes. Šodien “omulīgā ligzdiņa” – kā Lībeku reiz nosaucis tās slavenākais iemītnieks 
Tomass Manns, pazīstama ar ķieģeļu gotikas Backsteingotik arhitektūru un marcipānu, kas jau kopš 
19. gadsimta pazīstams visā Eiropā, 

 Vakarā izstaigāsim senās Flensburgas promenādi  ieliņas un laukumus. Laiks kādam alus kausam? 
Nakts Flensburgas apkaimē. 

 4.diena Hansa Andersena pilsēta  Odense un Kopenhāgena –‘’pilsēta pie jūras” 

 No ŗīta mūsu ceļš ved uz Dāniju, mazā burvīgā Odense un tur mītošais Andersena gars un pasaku 
varoņi, 

 Pēcpusdienā  ekskursija  Kopenhāgenā vietējā gida pavadībā – Mazā Nāriņa, Rozenburgas pils, Eiropā 
garākā gājēju iela Stregeta, rātsnams un daudz kas cits. Brīvajā laikā iesakām, vizināties ar kuģīšiem 
pa pilsētas kanāliem, 
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 Nakts viesnīcā Dānijā. 

 5.diena „Hamleta pils Helsingērā , rozes Glūksburgā  

 Dosimies uz Hamleta pili Helsingōrā, nesteidzīgi baudīsim senatnes elpu un atsauksim atmiņā 
Šekspīra tēlus, 

 Pievakarē  palūkosimies vai rozes Glūksburgas pils parkā vēl zied, 
 Nakts viesnīca pa ceļam uz Hamburgu. 

 6. diena Hamburgas šarms  

 Ekskursija Hamburgā ar vietējo gidu. Hamburgu var dēvēt par Ziemeļu Venēciju, jo pilsētas dzīvi 
daudzējādā ziņā nosaka ūdeņi – gan Elbas un Alsteres upes, gan to daudzie kanāli. Daudzus gadus 
Hamburga bijusi Hanzas savienības vadošā pilsēta un neatkarīga tirdzniecības pilsēta, 

 Nakts viesnīcā Brēmenē. 

 7.diena  „Te joprojām mīt Brēmenes muzikanti” un Magdeburgas Zaļā Citadele  

 Neliela pastaiga Brēmenes vecpilsētā – 5,4 metrus augstā Rolanda skulptūra un foto ar brāļu Grimmu 
pasakas „Brēmenes muzikanti” varoņiem, 

 Magdeburga viduslaikos bija ievērojama kultūras un politiskās dzīves centrs. Šodien pilsētā varam 
aplūkot gan daudzās vēsturiskās celtnes, gan arī savdabīgo Hundertvasera arhitektūru – 
Magdeburgas Zaļā Citadele, ir vienlaicīgi gan oriģināla dzīvojamā un biroju māja, gan mākslas darbs,  

 2018.gads Magdeburgas ziedu gads, pēc vēlēšanās BUGA ziedu izstādes apmeklējums, 
 Nakts viesnīcā Polijā. 

 8.diena  „Kurp nākamajā ceļojumā?” 

 Diena ceļā caur Poliju un Lietuvu. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi, 
iebraukšanas atļaujas) 

 Dzīvošana 2-3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām  
 Tūrista nodoklis  
 Ekskursiju programma 
 Hamburgas un Kopenhāgenas apskate ar vietējo gidu 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojumu apdrošināšana (varam piedāvāt BALTA vai BTA apdrošinšānas) 
 Hamleta pils 15 EUR 
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 Kanālu tūre Kopenhāgenā – no 90 DKK 
 Rozenbergas pils  – 90 DKK 
 BUGA ziedu izstāde - ~20 EUR 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 27 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. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

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


