Mozeles ielejas
Vīna svētki
02.09. - 07.09., 6 dienas, cena – 890 EUR
Svētkus jāprot svinēt, un nudien, vācieši tos prot svinēt! Tāpēc lieliskas brīvdienas Vidusmozeles
vīna svētkos garantētas. Brīnumjauko vietu apmeklējums, gardu ēdienu aromāts un izcils viegls
vīns. Cilvēkam taču nevajag nemaz tik daudz… Galvenais darbs vīna dārzos joprojām tiekot
padarīts ar rokām, Šīfera kalnu pakājes ir ļoti stāvas, tāpēc grūti pat iedomāties, kā viņi to spēj!
Rīzlings, vīna festivāli, brīnišķīga dienvidrietumu Vācijas daba, romāņu kultūra un viduslaiku
ciemati – kārdina ar savu burvību! Mozele savu 545 km tecējumu sākas Francijā, tā novelk robežu
starp Luksemburgu un Vāciju, kur Koblencā saplūst ar Reinu. Pavasaros Mozele regulāri pārplūst,
bet rudenī te svin svētkus! Vīna darīšanas tradīcijām Mozeles ielejā ir 2000 gadu sena vēsture.
Mūsdienās ieleja Vācijas teritorijā ir slavenākais rīzlinga, sausā baltvīna, reģions, kurā ir 125 vīndaru
ciematiņi ar aptuveni 5000 saimniecībām un 70 miljoniem saražotu vīna pudeļu gadā. Visas
noteikti nenogaršosim, bet mēģināsim… Viesosimies gan pie vācu, gan Luksemburgas vīndariem,
lai salīdzinātu, izgaršotu un baudītu... Reinas ieleja arī ir apskates vērta, tāpēc dosimies turp.
Visbeidzot kas ir Vācijas apmeklējums bez lieliskām iepirkšanās iespējām? Ļausimies arī tām!

1.diena. Rīga – Frankfurte
 Lidojums Rīga – Frankfurte.
 Rūdesheima – pati jaunākā mazpilsēta Reinas krastos, slavena ar savu burvīgo Drosselgassi!
Iesakām nogaršot Rūdesheimas kafiju ar putukrējumu kopā ar slaveno Ansbach vīnogu
brendiju! Vīnogu vākšanas darbi jau rit pilnā sparā, iespējams, jau būs gatavs pavisam jaunais
vīns! Ar to gan uzmanīgi, viegls, bet diezgan stiprs!
 Brauciens ar pacēlāju pāri vīnogulājiem uz Niederwald pieminekli, no kura paveras burvīga
panorāma uz Reinas upi.
 Laiks nogaršot Reinas ielejas rīzlingu pie vietējā vīndara savdabīgā degustācijā.
 Nakts viesnīcā Mozeles ielejā.
2.diena. Mozeles ieleja
 Trīre ir Vācijas vecākā pilsēta. Tās pirmsākumi meklējami vēl pirms mūsu ēras. Trīre savulaik
bijusi Romas Impērijas galvaspilsēta, te ir saglabājušies daudzi arhitektūras un vēstures
pieminekļi no romiešu laikiem: amfiteātris, romiešu vārti Porto Negro, pirtis, Römerbrücke tilts.
Pilsētas iepazīšana ar glāzi vīna.
 Trīres dzirkstošā vīna glāze – lielisks veids kā atgūt elpu pēc lieliskās pastaigas.
 Pēcpusdienā dosimies iepazīt vietējā reģionā tradīcijas. Vai esiet kādreiz apmeklējuši vietējās
„knaiblītes”? Tā dzīvo vietējie, tā viņi atpūšas!
 Nakts viesnīcā Mozeles ielejā.
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3.diena. Luksemburga
 Luksemburga ir valsts galvaspilsēta, neliela, omulīga vieta, viens no ES centriem, kur atrodas arī
Eiropas parlamenta sekretariāts u.c. nozīmīgas iestādes. Pastaiga pa Luksemburgu – Kiršberga
rajons, lielhercoga pils, Katedrāle u.c. Pilsētas centrs ir jābauda staigājot un vērojot jaukos
namiņus, laukumus, kur iesakām baudīt glāzi Luksemburgas vīna vai iegādāties pundurvalsts
suvenīrus kādā no jaukajām bodītēm.
 Luksemburgas valsts apskate – viesošanās kādā no mazajiem ciematiem, kas raksturo bagāto
valsti un tās mieru.
 Piedāvājam doties uz Mozeles ieleju vēl Luksemburgā, kur viesosimies pie vietējā vīndara un
nobaudīsim arī tradicionālo Luksemburgas dzirkstošo vīnu Cremount un arī vīnu!
 Atgriešanās viesnīcā Vācijā.
4.diena. Mozeles ielejas svētkos
 Brauciens uz Mozeles ieejas pērli - Bernkastel – Keus pilsētiņu, kur liekas, ka esam ieradušies
senā pasakā, tik daudz skaistu pildrežģu namiņu, apgleznotu, kā mazas pilis, ievērības cienīga
ir arī Šķībā māja. 5 dienas pilsēta svin Vidusmozeles vīna svētkus, tāpēc baudām kopā ar viņiem.
 Piedāvājam doties nelielā izbraucienā pa Mozeles upi ar kuģīti, lai vērotu šīfera kalnus un
vietējos vīnogu laukus un ciematiņus, izbaudot celšanos pa slūžu ceļiem.
 Viesošanās Mozeles ielejas vīna darītavā, lai izbaudītu gardos vīnus un pabūtu vienā no
jaukākajām Mozeles ielejas pilsētiņām - Traben Trarbahā. Viesosimies pie Štorka kunga, kas
sagatavojis mums īpašu cienastu, tipisku šim reģionam. Un, protams, vīns visām gaumēm –
sauss, pussauss un arī salds!
 Vakarā atgriežamies Bernkastel – Keusā, lai piedalītos briljanta uguņošanā, kas notiek Mozeles
upes krastā, un kas mums var liegt ballīti galvenajā pilsētas laukumā? Dzīvā mūzika uz 2
skatuvēm, vīna bāri visapkārt! Nu prot tie vācieši svinēt!
 Nakts viesnīcā Mozeles ielejā!
5.diena. Mozeles ielejas svētkos
 Dodamies vēlreiz uz Bernkastel – Keus – lai piedalītos gājienā, kur piedalās slavenākie vīndari,
kur tiek ievēlēta Vīna karaliene un kur cilvēki bauda šo parādi. Vēl kāda glāze vīna pie kartupeļu
pankūkām? Ja jau svin, tad svin!
 Atvadās no Vīnzemes – dodamies pie vīndara – lai ceļ galdā visu kas šim ir! Un paliks Mozele un
Reina mūsu sirdīs!
 Nakts viesnīcā pie Frankfurtes.
6.diena. Frankfurte
 Frankfurte allaž bijusi Vācijas finanšu un modernisma centrs. Atguvusies pēc II PK
bombardēšanas, nu tā stāv Mainas krastos stipra un stabila. Salīdzināsim moderno arhitektūru
ar seno pilsētas daļu, kas atgādina senos Viduslaikus.
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 Brīvais laiks pilsētā – kādam tas būs muzeju kvartālā, kādam lieliskajos iepirkšanās centros, bet
kādam kvartālā – kur gatavo ābolu vīnu! Arī šis Frankfurtes lepnums ir jānogaršo, jā, kopā ar
desiņām!
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Frankfurte – Rīga.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Frankfurte – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža
20kg, 8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā).
 Dzīvošana 3* viesnīcās, viesu namos, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm.
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Ekskursijas pēc programmas.
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Ceļojuma organizēšana.
Ceļojuma cenā neietilpst:







Vīna degustācijas ar vakariņām vai uzkodām 25 - 40 EUR katra.
Kuģītis pa Mozeli - 20 EUR.
Pacēlājs Rūdesheimā - 8 EUR.
Muzeji, baznīcas u.c.
Dzeramnauda šoferim.
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 150 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.
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Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 390 EUR jāsamaksā līdz 30.06.2015.
 Pārējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 30.07.2015.

Tūrists:

Aģentūra:
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