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Andre Rieu Ziemassvētku koncerts Māstrihtā 
un Reinas ieleja  

 17.12. – 19.12.2021, 3 dienas, cena 950 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 viņa pilsētā 
Māstrihtā ar Ziemassvētku programmu… 

Reinas ieleja ir apskates vērta, bet Ziemassvētku rotājumu laikā, tā pārvēršas par pasaku pilsētiņām, ciku caku namiņi, 
rūķi it visur, karstvīna un piparkūku smarža, cepti āboli, un kartupeļu pankūkas, desiņas ar sinepēm… smarža un garša! 
Mēģināsim noķert to sajūtu… 

1.diena. 17.12. Reinas ieleja 

 Lidojums Rīga – Frankfurte 

 Brauciens uz Reinas upes ieleju. Reinas upe allaž ir bijis nozīmīgs ūdens ceļš, tāpēc tās krastos būvēti cietokšņi, pilis, skaistas 
cietokšņu pilsētas… Te viss ir rūpīgi kopts un saudzēts 

 Rūdesheima – pati jaukākā mazpilsēta Reinas krastos, slavena ar savu burvīgo Drosselgassi! Iesakām nogaršot Rūdesheimas kafiju 
ar putukrējumu kopā ar slaveno Ansbach vīnogu brendiju! Te Ziemassvētku noskaņa jūtama ikvienā namā!  

 Ja laika apstākļi atļaus – iesakām - braucienu ar pacēlāju pāri vīnogulājiem uz Niederwald pieminekli, no kura paveras burvīga 
panorāma uz Reinas upi 

 Noteikti viesosimies vietējā vīna darītavā, lai nogaršotu vietējos rizlingus no Reinas upes ielejas 

 Brauciens gar Reinas upi gar Lorelejas klintīm, gar daudzajiem cietokšņiem upes krastā ar fotopauzēm 

 Vakarā iekārtojamies viesnīcā Koblenzā – vakara pastaiga arī te – vietā kur Mozele satiekas ar Reinu 

 2.diena.18.12. Ar vienu kāju Nīderlandē  

 Āhenes konditorejas ir slavenas ar piparkūkām un marcipānu, kas tiek piegādāts visā pasaulē. Austrumromas impērijas stila ietekmē 
būvētā Āhenes katedrāle, kas ir vecākā katedrāle Ziemeļeiropā un iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tas viss mums 
jāpaskata. 

 Iekārtojamies viesnīcā Vācijā, sapucējamies un dodamies uz Nīderlandi 

 Māstrihta - šī ir viena no vecākajām pilsētām Nīderlandē, iespējams, arī visvecākā. Māstrihta pazīstama ar gleznainajiem parkiem 
un vēsturiskām celtnēm – iedzeram kafiju un apēdam kādu pankūku un uz MECC kompleksu, lai noklausītos Ziemassvētku koncertu 

 Transfērs uz viesnīcu Vācijā    

 3.diena. 19.12. Vācija  

 Kafijas pauze bijušajā VFR galvaspilsētā Bonnā  

 Tālāk pārbrauciens uz Vīzbādeni – izpētīsim vai šeit arī ir viss izrotāts? Un te laiks pusdienām – pirms lidojuma uz māju. Vācu virtuve 
– smeķīga, bet ar vietējo rizlingu, gana garda! 

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Frankfurte - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Frankfurte– Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā) 

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

 Dzīvošana 2 naktis  3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs/šoferis 

 Ekskursijas pēc programmas 
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 Ceļojuma organizēšana 

 Ziemassvētku koncerta ieejas biļetes,  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (2.kategorija)  

 Reinas ielejas vīna degustācija 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 

 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 110 EUR. 

 Grupā ir 8 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
500 EUR   Līdz 17.11.2021 450 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 17.11.2021  Pēc 17.11.2021 

Zaudētā summa 450 EUR  Visa summa 

 Līdz 29.11.2021 iespējams samainīt koncerta biļetēm vārdus, jo biļetes ir personalizētas. 
 


