Šveices Alpi un Bodenes ezera noslēpumi
04.07. – 11.07.2017, 8 dienas, cena 1200 EUR
Alpos var tikai iemīlēties, atkal un atkal… Neskaitāmas reizes, katrā vietā tie ir savādāki,
majestātiski un cēli! Šveices Alpi Bodenes ezera apkaimē nav tie augstākie, sniedzas līdz 3000
m.v.j.l., bet te ir lieliskas pastaigu un ainavu vietas, un, vai esiet bijuši kalnos Lihtenšteinas
pundurvalstī? Pēdējais laiks! Bodenes ezers uz 3 valstu robežas ir kā magnēts, kas pievelk dzīves
baudītājus – te iespējams sajust dabas varenību, izbaudīt mazpilsētu burvību, laiskoties pludmalē
un baudīt labākos ēdienus un dzērienus no šī reģiona! Nakšņošana 7 naktis vienā viesnīcā, ļaus
Jums nedomāt par čemodānu krāmēšanu un izbraucieni uz reģiona skaistākajām vietām neprasīs
daudz laika pavadīt autobusā… Šis būs lielisks ceļojums, jo visi apskates objekti jau ir iekļauti cenā…
Tā kā laiks doties iepazīt vienu no skaistākajiem pasaules stūrīšiem – Šveici, Austriju, Bavāriju un
Lihtenšteinu!

1.diena, Uz Bodenes ezeru
 Lidojums Rīga – Minhene
 Ierašanās Bavārijā, kas ir viena no skaistākajām Vācijas federālajām zemēm, slavena ar
burvīgām ainavām, skaistiem ciku caku namiņiem un gardiem ēdieniem
 Memingena - viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku pilsētiņām, ar grezniem namiņiem,
jaukiem restorāniņiem, veikaliem. Iesakām nobaudīt kaut ko no Bavāriešu virtuves labumiem desiņas ar alu vai Frankonijas vīna glāzi ar grilētu zivi!
 Transfērs uz 3* viesnīcu Austrijā
2.diena, Bavārijas mazpilsētas un pilis
 Bodenes ezers uz 3 valstu robežas vienmēr ir bijis īpašs ar savu neatkārtojamību, kur labi
sadzīvo Šveices, Austrijas un Vācijas tautas, tradīcijas un paražas! Tāpēc šodien sāksim ar
zemāko krastu – Bavārijas daļā!
 Salem klosteris un pils ar jauku dārzu
 Mērsburgas pilsētas iepazīšana, tās jaukās ieliņas un senie mūri vilina uz pastaigu, Jums būs
lieliska iespēja apmeklēt gan veco, gan jauno Mērsburgas pili. Bet tiem kam gribas pavaļoties,
atdzesēta glāze baltvīna no Bodenes ezera krastiem promenādē? Un kāpēc ne?
 Bodenes ezers slavens ir ar Cepelīnu muzeju (dirižabļu), tāpēc dosimies atklāt šo noslēpumu uz
Fridrihshāfenu
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
3.diena, Bodenes ezera skatuve
 Rītu sāksim ar došanos ar pacēlāju uz 1000 m augsto Fenders kalnu, no kura paveras burvīga
panorāma uz ezeru. Aktīvajiem piedāvājam 1,5h garu pastaigu lejā uz Brēgencu, pārējie – ar
pacēlāju
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 Brēgencas pilsētas lepnums – skatuve uz ezera, tāpēc noskaidrosim, kāda tā ir un kas šogad te
uzstāsies!
 Lindau – visromantiskākā pilsēta uz salas, kas nu jau savienota ar modernu tiltu, dosimies iekšā
lai sajustos kā viduslaikos, pa mazajām ieliņām, kur agrāk brauca vien ar zirgu pajūgiem, kur
glabāja vīna mucas... Aiziesim līdz promenādei, kur skumji sēž lauva, kas vēl joprojām sargā
pilsētu -vientuļš, bet lepns!
 Laiks nobaudīt kaut ko no Bavārijas virtuves labumiem – grilētu foreli tepat no ezera vai īstu
cūkas cepeti, kauss alus vai vīns tieši laikā... vai īsta kūka ar labu kafiju! Eh, Lindau, cik te tomēr
ir skaisti!
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
4.diena, Ziedu salas burvībā
 Konstance – viena no lielākajām pilsētām ezera krastos ar bagātīgu vēsturi, skaistiem namiem
un greznām baznīcām
 Tiem, kam tuva ir jūras pasaule – Sea life apmeklējums, kur varēs iepazīt daudz un dažādas zivis
un jūras zvērus
 Brauciens ar kuģīti pa Bodenes zeru
 Mainau ziedu sala – tās vēsture sākas tālajā 19. gadsimtā, kad Bādenes lielhercogs no saviem
ceļojumiem atveda eksotiskus augus, kurus iestādīja uz salas. Visa sala ir veidota kā liels dārzs,
kam līdzināties var tikai skaistākie pasaules ziedu un augu muzeji kopā. Lai arī sala ir Bernadottu
ģimenes privātīpašums, tā ir publiski pieejama un ik gadu vilina miljoniem dārza draugu un
dabas cienītāju.
 Ziedu jūru veido ap 500 000 dažādu augu, ko cienīgi papildina vairāk nekā 180 gadus vecie koki,
kuru sēklas vestas pat no Dienvidamerikas. Noteikti apmeklējiet tauriņu māju!
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
5.diena, Šveices laukos
 Šodien dosimies iepazīt Šveices Alpus, kur ar pacēlāju brauksim Ebenalp vai Jakobs virsotnē, lai
varētu doties ari nelielās pastaigās, vai vienkārši baudīt kalnu ainavas restorāna terasē, sajust
siltos saules starus vai pastumt mākoņus...
 Apenceles ciematiņs ir ļoti romantisks, slavens ar siera darināšanu, tad nu iesakām pusdienot
tieši šeit un nogaršot vietējos lauku labumus
 Automašīnu mīļus šodien priecēs Rolls Roysa muzeja apmeklējums Dornbirnā
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
6.diena, Arvien augstāk kalnos Šveicē
 Pizol/Bad Ragaz pacēlājs uzvedīs mūs 2844 m.v.j.l., no kurienes ir neatkārtojams skats uz
apkārtējiem kalniem un ielejām, nu kas var būt labāks par šo? Viena ķiršu kūka un kafija
panorāmas terasē? Eh, kalni, cik tie tomēr ir lieli un vareni!
 Tālāk dodamies uz Lihtenšteinu, lai iekarotu arī viņu augstākos kalnus – ar pacēlāju dodamies
Uz Malbun, lai salīdzinātu, kuram tad ainavas un pļavas skaistākas un sakoptākas
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 Pēcpusdienā kāpjam čukčukbānītī, lai dotos izbraucienā cauri galvaspilsētai Vaducai!
 Vai jums ir Lihtenšteinas oficiālais zīmogs pasē? Lūk, arī būs!
 Nu beidzot laiks glāzei rozā vīna no firsta vīnogulājiem? Un restorāni Vaducas centrā jau mūs
vilina!
 Tiem, kam patīk iepirkties, šī ir lieliska vieta, jo te ir beznodokļu zona! Tātad šokolāde un daudzi
citi suvenīri no Šveices jāpērk tieši šeit!
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
7.diena, Un vēl mazliet no Šveices
 Santis kalns Šveices Alpos 2542 m.v.j.l. jau ir gatavs uzņemt mūs ar vienu no lielākajām
gondolām! Panorāmas skatu laukumi, burvīgas ainavas. Nogaršojiet atkal kādu gardo kalniešu
kūku ar kafiju vai glāzi punša! Laiks paiet nemanot…
 Tieši šeit pie pacēlāja ir pļavas kur ganās govis, un tieši te taisa sieru. Sierotavas apmeklējums,
kur varēsiet arī iegādāties vietējos izstrādājumus!
 Sanktgallena – pastaiga vienā no omulīgākajām Šveices pilsētām, kur iesakām nogaršot vietējos
ēdienus, piemēram, rosti?
 Nakts 3* viesnīcā Austrijā
8.diena, Uz māju...
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums -- Minhene - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas
bagāža 8 kg)
 Dzīvošana 7 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām Austrijā
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas
ceļi, degvielas izmaksas, autostāvvietas)
 Ekskursijas pēc programmas
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi
 5 pacēlāji kalnos
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos
 Ceļojuma organizēšana
Ceļojuma cenā neietilpst:
 Personīgie izdevumi
 Dzeramnauda šoferim
 Apdrošināšana
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Ievērībai:
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un
var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 210 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.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 04.04.2017.
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 04.06.2017.
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