Uz Andre Rieu koncertu Zalcburgā
23.05. – 26.05.2019., 4.dienas, cena 900 EUR
Par Valša Karali kronētais Andrē Rjē (André Rieu), holandiešu izcelsmes vijolnieks, diriģents un
komponists, savulaik, kopā ar paša izveidoto Johann Strauss Orchestra teju jau 60 mūziķu sastāvu,
parūpējās par valša mūzikas atmodu, liekot ar jaunu degsmi šajā „siržu Marseljēzā" iemīlēties cilvēkiem
visā pasaulē. Jums būs iespēja piedzīvot šo mirkli, ja izvēlēsieties doties uz Zalcburgas arēnu, klausīties
viņa koncertu, kas sola gan romantiku, gan balādes, gan valšus Pasaules tūres ietvaros!
Un, protams, skaistā Zalcburga – komentārus neprasa, te skan mūzika, smaržo strūdeles, saule
apspīd kalnus… Mazliet tuvāk pie dabas dosimies uz Berhtesgādeni – Bavārijā – lai dotos kalnos uz Ērgļa
ligzdu, Kēnigzē ezeru un iespējams nogaršosim lašforeles? Un Bavārijas lepnums Kiemzē ezers ar
Fraueninseln ( Dāmu salu) – kur reti kāds piestāj… 4 piesātinātas dienas pavasarīgajās Alpu zemēs!

1.diena. Bavārija - Zalcburga

 Lidojums Rīga – Minhene
 Brauciens cauri Bavārijai. Dodamies uz Kiemzē ezeru, kurā ir divas salas, bet mēs šoreiz kuģosim uz
mazāko, Dāmu salu, kura ir daudz romantiskāka un klusāka, kā blakus esošā Karaļa Ludviga Kungu
sala. Dāmu salā – vēl joprojām lepni stāv vairāk kā 1000 gadus sens Benediktiešu klosteris un dzīvo
6 īstie zvejnieki, kas kūpina vietējās ezera zivis! Iesakām nogaršot salas vietējos labumus!
Izbrauciens ar kuģīti pa zilizaļo ezeru ar tālumā esošajiem kalniem – dos iespēju fotogrāfiem ķert
īstos kadrus…
 Transfērs uz 4* viesnīcu Zalcburgas centrā
 Vakara pastaiga kopā ar grupas vadītāju – Zalcahas upes krasti – Mirabellas dārzi un citas
nozīmīgākās vietas pilsētā
 Vakariņās iesakām doties uz kādu omulīgo krodziņu, kur nogaršot vietējo labumus ar Austriešu vīnu
vai obstleri
2.diena. Bavārija - Berhtesgādene

 Pilnas dienas ekskursija uz Bavārijas Alpiem
 Berhtesgādenes nacionālais parks ir viens no vecākajiem aizsargājamajiem apgabaliem Alpos. Tas
atrodas Bavārijas dienvidu daļā, un to veido vienreizēji skaists Berhtesgādenes Alpu posms ar
pasakainiem kalniem, pastaigu takām, ezeriem un mežiem. Dosimies uz pa serpentīnu ceļu uz Ērgļa
ligzdu, kas bija iecienīta atpūtas vieta Hitleram, 1834 m augstumā. Brauciens ar iespaidīgo
spoguļliftu, uh… Labā laikā no šejienes var redzēt arī Zalcburgu! Laiks kausam alus pie kamīna, kur
uzturējās Eva Brauna?
 Kēnigzē – daudziem asociējas ar mūsu bobslejistu panākumiem bobslejā, jo te ir slavenā trase, bet
mēs apskatīsim mazo ciematiņu pie ezera! Tiem kam ir vēlēšanās, var doties izbraucienā ar kuģīti uz
Bartolomeā saliņu, un tur nogaršot kūpinātas lašforeles… Tiem kas paliek krastā – iesakām kārtīgas
pusdienas ar vietējiem labumiem! Jā, un suvenīru bodītes te vilina uz iepirkumiem!
 Atgriešanās Zalcburgā
 Nakts 4* viesnīcā centrā
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3.diena. Zalcburga un Rieu

 Zalcburga - Mocarta pilsētas romantika allaž vilina ikvienu šokolādes, kalnu vai Mocarta mūzikas
cienītāju. Daudziem pilsēta asociējas tikai ar Mocartu. Šeit viss ir mocartizēts, kinoteātris, viesnīcas
un restorāni ir nodēvējuši sevi austriešu izcilā talanta vārdā, taču Zalcburga nav tikai Mocarta šūpuļa
pilsēta vien, tas ir daudz kas vairāk… Tāpēc dosimies ekskursijā ar kājām ar vietējo gidu, lai uzzinātu
daudz vairāk nekā mēs jau zinām…
 Brīvais laiks pilsētā – lai apmeklētu muzejus, baznīcas, bodītes…
 Kafiju iesakām iedzert Zaher kafejnīcā kopā ar oriģinālo zahera kūku… Vai izgaršotu kausu Zalcburgā
ražoto alu!
 Vakarā galvenais notikums – Andrea Rieu koncerts Zalcburgas arēnā – tur vienkārši ir jābūt…
 Transfērs uz/no Zalcburgas arēnu
 Nakts 4* viesnīcā Zalcburgā
4.diena, Zalcburga

 Brīvs rīts Zalcburgā – lai vēl atrastu vietas, kas nav redzētas, iesakām uzbraukt vai uzkāpt Kapucīnu
kalnā vai izbraukt ar kuģīti pa Zalcahas upi baudot skaistas ainavas…
 Vai doties uz Hohensalzburg cietoksnis (1077) ir viens no senākajiem un lielākajiem cietokšņiem
Eiropā, kas ir pilnībā saglabājies. Īpašas intereses vērti ir greznie prinču apartamenti un Cietokšņa
muzejs. Šeit atrodas arī leļļu muzejs. Uz cietoksni vari uzbraukt ar 1892.gadā celtu funikulieri. Savas
ilgās pastāvēšanas laikā Hohensalzburgas cietoksnis nekad nav bijis ieņemts
 Uz atvadām pasēdēt kādā krodziņā, lai izbaudītu skaistās ainavas un gardās kūkas…
 Transfērs uz lidostu Minhenē ( 170Km)
 Lidojums Minhene – Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Minhene– Rīga (8 kg rokas bagāža, 20 kg reģistrētā bagāža)
 Transfērs uz/no lidostas, transports - 2.dienas ekskursijā (degvielas izmaksas, maksas ceļi,
stāvvietas, ceļu nodokļi)
 Transfērs uz/no koncertu Zalcburgas arēnā
 Dzīvošana 4* viesnīcā ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām, Zalcburgas centrā
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā
 Zalcburgas ekskursija ar vietējo gidu
 Brauciens ar kuģīti uz Dāmu salu Kiemzē
 Brauciens ar specializēto autobusu uz Ērgļa ligzdu
 Ceļojuma organizācija
 Koncerta biļete – 11.sektors ( 89 EUR vērtībā + ticket serviss)
Ceļojuma cenā neietilpst:

 Personīgie tēriņi
 Muzeji, baznīcas
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā
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Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
150 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 12 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.
 Ja atsakaties no brauciena, 90 EUR - koncerta biļetes cena netiek atgriezta! Mēness diena neuzņemas
atbildību, ja koncerts tiek atcelts!
Pieteikšanās ceļojumam:

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 400.00 EUR avansa iemaksas.
 Pārējā summa 500.00 EUR jāsamaksā līdz 23.03.2019.
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