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                Vācija – ziedu zeme 

 14.09. – 21.09.2019,  8 dienas, cena  525 EUR  

Vācija, kas ir viena no lielākajām valstīm Eiropā, bagāta ar savu zaļumu, dārzkopības mākslu, 
pedantiskumu un sātīgiem ēdieniem. Kurš gan nav bijis Vācijā, bet šoreiz mēģināsim ielūkoties tieši tur, 
kur dārziem ir liela nozīme! Bauda acīm un smarža degunam! Uzkavēsimies 3 federālajās zemēs 
Bādenē–Virtembergā, nedaudz Bavārijā un Saksijā. Izbrauksim cauri Švarcvaldei, kas ir pauguraināka 
kā lielākā daļa Vāczemes līdzenumu un slavena ar ķiršu tortēm un pulksteņiem ar dzeguzi.  

Vācijas mēroga dārzkopības izstādes BUGA (Bundesgartenschau), kas šogad notiek Heilbronā, 
apmeklējums. Šādas izstādes ir katra dārzkopja un puķu mīļa sapnis, ideju krātuve un fantāziju 
realizācija dzīvē. Izstāde piedāvā visu ko sirds vēlas – krāšņas puķu dobes, spēļu laukumus bērniem, 
moderno dizainu un daudz ko citu. Katru reizi, tas ir jauns piedzīvojums. Un lūkosim vietējās 
stādaudzētavas, nelielās pilsētas, un noteikti baudīsim gardus vietējos ēdienus!  

 1.diena. Dodamies atkal ceļā  

 Brauciens cauri Latvijai, Lietuvai, Polijai. Nakts 3* viesnīcā pie Polijā 

 2.diena. Saksijas labumi  

 Meisenes porcelāna muzeja apmeklējums Meisenē 
 Desiņu muzejs Tīringenē un to nogaršošana! Kā gan bez tā? 
 Nakts 3* viesnīcā Pie Vircburgas 

 3.diena. BUGA un ķirbji  

 Vircburga – viena no Bavārijas jaukajām pilsētām ar brīvpilsētas statusu, slavena arī ar vīna darīšanu! 
Apskatīsim Vircburgas rezidenci, kas ir iekļauta UNESCO pasaules mantojumā – lieliska baroka laika 
pils ar brīnišķīgajiem dārziem. 

 BUGAs apmeklējums Heilbronā https://www.buga2019.de/de/index.php  
 Ludvigsburgas ķirbju festivāls. Te katru gadu no septembra līdz oktobrim notiek lielākais ķirbju 

festivāls. Šajā festivālā tūkstošiem apmeklētāju apskata milzīgus un krāsainus veidojumus no 
ķirbjiem. Katru gadu ķirbju festivālam ir īpaša tēma. Mākslinieki savieno ķirbjus kopā, lai padarītu 
aizraujošu ķirbju mākslu atbilstoši gada tēmai. Agrākos gados bija redzamas komiksu zīmes, 
dinozauri, cirka dzīvnieki un putni, kas izgatavoti ar ķirbjiem. Kas būs šogad? Iesim lūkot…  

 Nakts 3* viesnīcā Vācija  

 4.diena. Švarcvaldē 

 Hohenheimas Universitātes arborētuma apmeklējums. Arborētums ir dibināts jau 18.gadsimta 
beigās, kad hercogs Karls Eugens von Virtembergs ierīkoja angļu ainavu parku ar diviem īpašiem 
dārziem. Vienā dārzā tika apkopoti visi Dienvidvācijā augošie kokaugi, savukārt otrā dārzā – 
Ziemeļamerikas koki, un jau 1780.gadā kolekcijā bija ap 1200 kokaugu sugām. Pat šodien mēs varam 
apskatīt ap 150 ievērības cienīga vecuma kokus, kā piemēram tulpjukoku, kas šeit aug no pašiem 
dārza pirmsākumiem. 

 Lihtenšteinas pils, kas iemūžināta Vilhelma Haufa romānā ‘Lihtenšteina’ apmeklējums. No 
romantiskās pils pagalma paveras lielisks skats uz Albas kalnieni 
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 Eslingena pie Nekāras upes – ievērības cienīgs galamērķis ceļotājiem, kuras vēsture ir veidojusies 
vairāk kā 1200 gadus. Tā ir viena no retajām Vācijas pilsētām, kas neskarta izdzīvojusi Otro pasaukes 
karu un vieta, kur pēckara gados bija viena no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm.  

 5.diena – Švarcvalde  

 Grāfienes fon Zeppelin stādaudzētavas apmeklējums https://graefin-von-zeppelin.de/. Dārzniecība 
ar 90 gadus ilgu pieredzi piedāvā iepazīties ar dažādos stilos veidotiem daiļdārziem. 

 Tribergas ūdenskritumi - Vācijas augstākie ūdenskritumi atrodas gleznainajā Švarcvaldē. Tie ir vieni 
no galvenajiem Švarcvaldes tūrisma apskates objektiem. Varena dabas izrāde, kur Gutahas upes 
putojošā straume pa septiņām, 163 metru augstām kaskādēm dārdēdama gāžas aizā. 

 Švarcvaldē esot noteikti jānogaršo slavenās ķiršu kūkas… Kā tās top? Lai paliek noslēpums 
 Nakts 3* viesnīcā Vācijā 

 6.diena – Bādene-Virtemberga 

 Gaismaijera stādaudzētava Illertīsenā pie Ulmas https://www.gaissmayer.de/. Tās paraugdārzos var 
smelties iedvesmu sava dārza veidošanā, un pavērot kā mūsdienu dārzā iespējams izmantot 
piemirstas un dekoratīvas augu kultūras. Šo dārzu fotogrāfijas bieži var redzēt arī Vācijas dārzkopības 
žurnālos. 

 Pastaiga pa Ulmu – viduslaiku pilsētu Donavas krastos, kuras katedrālei ir visaugstākā torņa smaile, 
un vēl tā ir Alberta Einšteina dzimtā pilsēta. Te arī laiks pusdienu pauzei  

 Rotenburga pie Tauberes – nekur citur viduslaiku vide nav saglabājusies tik labi kā šeit. Vai šeit ir 
apstājies laiks? Tāds iespaids varētu rasties tiem, kuri klaiņo pa vecpilsētu ar tās mūžsenajām ēkām, 
nomaļajiem laukumiem un dārziem, torņiem, strūklakām, aizsargvaļņiem, noliktavām un vīna 
pagrabiem. Tā ir viena no romantiskākajām pilsētām Bavārijā, slavena ar Ziemassvētku muzeju un 
sniega bumbām, kas noteikti te ir jānogaršo!  

 Nakts 3* viesnīcā Bavārijā 

 7.diena – No Rietumiem uz Austrumiem…  

 Baireita pirmo reizi dokumentos pieminēta 1194.gadā – pilsēta ielejā pie Sarkanās Mainas. Tā ir 
radošo ģēniju, mākslas un jaunrades pilsēta, kur īpašais ir ikdienišķs un gaisā virmo mūzika. Pasaules 
mēroga pasākums ir Riharda Vāgnera festivāls. Apskatīsim arī Baireitas pils baroka parku. 

 Viens no iecienītākajiem apskates objektiem Saksijas Šveicē ir Bastiona jeb Bastei klintis un tilts, kas 
ir uzcelts starp tām. Šī ir viena no ainaviskākajām Vācijas vietām. Bastei smilšakmens klintis paceļas 
194 metrus virs Elbas upes. Tās veidojušās ūdens radītas erozijas rezultātā miljoniem gadu ilgā laikā 

 Nakts 3* viesnīcā Polijā 

 8.diena. Polija  

 Brauciens cauri Polijai, Lietuvai. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas pilsētās, stāvvietas) 

 Dzīvošana 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros, tūristu nodoklis 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
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 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 

 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Tribergas ūdenskkritumi – 5 EUR 
 Lihtenšteinas pils – 8 EUR 
 BUGA – 23 EUR, (21 EUR – seniori 67+; 20 EUR – grupas biļete) 
 Ķirbju festivāls – 10 EUR 
 Bastei – 1 EUR 
 Desiņu muzejs – 15 EUR 
 Meisenes porcelāns – 10 EUR 
 Ieeja dārzos – tiks saskaņota pirms brauciena  
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

 Papildvieta autobusā – 70 EUR (maksimums 4 vietas) 
 Minimālais skaits grupā ir 38 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 un degvielas 

cenas sadārdzinājumu. 
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3 

mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma 
 Mēness diena neuzņemas atbildību par Vācijas dārzu darbalaika izmaiņām. Programma sastādīta 

2019.gada maijā 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas līdz 2019.gada 23.jūnijam 

 Pārējā summa 325 EUR jāsamaksā līdz 14.08.2019 
 
Bankas konts, kur skaitīt naudu:  
SIA “Mēness diena” 
Reģ.nr.: 40103739386 Juridiskā adrese: Aspazijas iela 4B, Priežciems, Babītes pagasts, LV-2107  
Banka: AS „CITADELE BANKA”, SWIFT: PARXLV22, konta nr.: LV88PARX0019276550001  
Mērķis -  GER Vācijas dārzi 14.09.2019. (Norādiet personas vārdu un uzvārdu, par ko maksājiet) 


