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Elīna Garanča ar draugiem – Klasika Alpos 
Kitzbuhel 

 02.07. – 05.07.2020, 4 dienas, cena 950 EUR  

Viens no skaistākajiem Elīnas Garančas un Karela Marka Šišona kopdarbs – Klasika Alpos – 
Kitzbuhelas greznajā kalnu kurortā, Austrijā. Mākslinieki apsolījuši mums sagādāt pārsteigumu – kāda 
būs programma, to zināšot tikai vēlā pavasarī… Bet mēs negaidām, jo zinām, ka būs skaisti! Katru gadu 
Elīna aicina savus labākos mūzikas draugus, lai kopā uzstātos vietā ar auru… Un 4  dienas būs bagātīgas 
ar lielisku ekskursiju programmu Austrijas Alpos un Bavārijā. Kitzbühel ir viens no senākajiem slēpošanas 
kūrortiem Austrijā. Tradīcijām bagāto Tiroles nostūri vērts apmeklēt tādēļ vien, lai  baudītu pastaigu 
takas un skaistas kalnu ainavas. Te ir greznas viesnīcas un iespējas labi paēst, tā teikt, katra Alpu kalnu 
mīļotāja sapnis. Bet protams, ka mēs dosimies apskatīt vēl citas skaistas vietas Alpos, lai sajustu kalnu 
varenību! Būs aiza, kalnu serpentīna ceļi, pacēlājs kalnos, senie kalnu ciematiņi, un lieliska nedēļas 
nogale garantēta!    

 1.diena. Alpu kalni (V) 

 Lidojums Rīga – Minhene 
 Kafijas pauze romantiskajā Rozenheimas pilsētā Bavārijā 
 Pārbrauciens uz Austrijas Alpiem. Ar pacēļāju dosimies Elmau reģiona kalnus, lai baudītu skaistas 

kalnu ainavas, iespējams dotos nelielā pastaigā pa kalnu takām, vai vienkārši laiskotos kalnu 
restorānā un baudītu kaizeršmār 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Kitzbuhelas centrā un vakariņas  

 2 .diena. Alpi (B, V)  

 Rīta rosmei pastaiga Kitzhornas aizā, kas izkustinās mūs pa daudzajiem pakāpieniem, lai vērotu 
dabas varenību 

 Grosgloknera Alpu ceļš, kas vedīs mūs Augstā Tauerna Nacionālā parka vidienē līdz augstākajam 
Austrijas kalnam Grosglokneram un tā šlūdonim Pasterze. 48 kilometru garajā Augsto Alpu ceļā ar 
36 pagriezieniem līdz 2504 metru augstumam jūs sagaida burvīgs dabas baudījums. Jūs šķērsosiet 
neatkārtojamu kalnu pasauli ar plaukstošām Alpu pļavām, smaržīgiem mežiem, varenām klintīm un 
mūžīgo ledu līdz Grosgloknera kalna pakājei – karaļa Franča-Jozefa augstienei 

 Kafijas pauze – Zel am See kalnu pilsētiņā, kur ezera krastā ir lieliska vieta suvenīru iegādei vai kādai 
glāzei atdzesēta baltvīna 

 Vakariņas 

 3.diena. Kitzbuhel kalni un Alpu Klasikas koncerts (B, V)  

 Kitzbuhels ir slavens slēpošanas kūrorts, bet vasarā tas pārvēršas par pastaigu, trekkinga un alpīnistu 
iecienītu reģionu, jo labas takas ir visām gaumēm. Tāpēc šodien katrs pēc savām spējām – vai ar 
kājām vai pacēlāju dodas kalnos, bauda, bauda un vēlreiz bauda… Laiskojas… Sauļojas… Pusdieno 
kalnu krodziņā…  

 Atgriešanās viesnīcā - atpūta un sapucēšanās pirms lielā notikuma un vakariņas 
 Ar kājām 10 minūšu attālumā dodamies uz Pharau estrādi 20:30, kur Elīna Garanča jau mūs gaida, 

lai sniegtu speciāli šai vietai sarīkotu koncertu kopā ar saviem draugiem 
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 4 .diena – Un mājās jau mūs sauc… (B) 

 Uz atvadām no Austrijas Kufsteinas vecpilsētas apskate, kas slavena ar savu veco pili un mazo 
omulīgo centru pie Innas upes 

 Pēcpusdienā dodamies uz Bavārijas pilsētu Erdingu, lai pastaigātu un papusdienotu slavenajā pilsētā, 
kur darina gardos Erdingas alus. Viens īsts vācu cepetis būtu tieši laikā? Ar Weizenbier… Ein prosit! 

 Transfērs uz lidostu, lidojums Minhene - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

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

 Dzīvošana 4* viesnīcā Kitzbuhelā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Klasika Alpos (E. Garanča un draugi)  -  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (3.kategorija) 
 3 vakariņas (vairākās kārtās) 
 Ieejas maksa Kitzhornas aizā, Pacēlājs Elmau, Grosgloknera Alpu ceļš 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Pacēlājs Kitzbuhel 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 16 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. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 400 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 250 EUR jāsamaksā līdz 01.02.2020. 
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 Pērējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 01.05.2020. 


