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Elīna Garanča ar draugiem – Klasika Zem 
zvaigznēm, Vīne un Vahau vīna ieleja 

 05.07. – 08.07.2022, 4 dienas, cena 1000 EUR  

Viens no skaistākajiem Elīnas Garančas un Karela Marka Šišona kopdarbiem – Klasika – Zem Zvaigznēm – senajā Gotveigas 
klosterī, 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. Vīne ir viena no pasaules tūrisma leģendām. Austrieši ir spējuši radīt 
tik spēcīgus zīmolus, kas valdzina gan tos, kuri Vīnē viesojušies, gan tos, kuri vēl tikai plānojuši savām acīm redzēt un baudīt 
mākslas, arhitektūras, mūzikas un gastronomijas brīnumus, ko piedāvā šī pilsēta, tāpēc nesteidzīgi un ar baudu – iepazīsim, 
izgaršosim, laiskosimies… Un kas tad vēl? Senā Vahavas ieleja - Donavas krastā ar skaistām pilsētiņām un klosteriem un vīna 
pagrabiem…viena no ielejas izauklētajām pilsētiņām Kremsa  ir jaunās pasaules samērā neskarta vieta, kas aizvien apbur ar savu 
senatnīgo šarmu, viduslaiku un renesanses apbūvi. Pašiem austriešiem Vahavas ieleja ir iemīļota kā lieliska aktīvās atpūtas vieta 
- ko vainago izcila "baltvīna taka" caur vīnogulājiem un mazajām vecpilsētām. Un aprikožu laiks jau sācies!  

 1.diena. 05.07. Vahau ieleja  

 Lidojums Rīga – Vīne 

 Brauciens uz Vahavas ieleju Donavas krastos. Aizvēsturiski apdzīvotā, 40 km garā Vahavas ieleja stiepjas no Melkas pilsētas 
līdz Kremsai. Vahavas turību lielā mērā ir veicinājusi sāls tirdzniecība, taču jau izsenis tā pazīstama kā nozīmīgs vīna 
tirdzniecības reģions ar ainaviski pievilcīgām Kremsas vīna dārzu terasēm  

 Sanktpoltena - viena no jaukākajām Austrijas mazpilsētām, izvietojusies pie Traisenas upes Alpu piekājē. Pastaiga pa pilsētu, 
kur sastopamas skaistas ēkas no dažādiem arhitektūras stiliem – baroks, secesijas un modernais mijas ielu labirintos. Kafijas 
pauze, lai nobaudītu īstu štrūdeli! Iespēja iegādāties suvenīrus otrajā garākajā gājēju ieliņā Austrijā, kur mazas un lielas 
bodītes vilina pircējus  

 Un tagad ir īstais brīdis doties uz kādu no vietējām vīnsaimniecībām – lai nogaršotu, kādus gardus baltvīnus šeit darina.  

 Kremsa -  savos 400 gados katrā sava kostīma ielocē vēl aizvien iemieso izsmalcinātību un savu gadu skaitu lepni atklāj, 
iekodinātu katrā labi saglabājušās ēkas fasādē. Kremsa ir arī lielisks muzeju galamērķis - Vīna pilsētas muzejs, kas atrodas 13. 
gadsimta dominikāņu klosterī, Moto muzejs, kurā apskatāmi retro divratu braucamrīki no pagājušā gadsimta sākuma, 
Karikatūru muzejs 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā Kremsas centrā 

 2.diena.  06.07. Donavas loks un Klasika zem zvaigznēm  

 Melkas klosteris - ir pats lielākais baroka stila klosteris Austrijā. Klosteris atrodas uz klints pašā Donavas krastā. Dievnama 
interjers tik pārsteidzoši košs, tā ir Austrijas lielākā svētceļotāju baznīca. Tā ir Sāpju Dievmātes Marijas bazilika, kas atrodas 
233 metrus virs Donavas un 443 metrus virs jūras līmeņa. Visapkārt paveras vienreizējs dabas skaistums - 300 kilometru garā 
Alpu grēda un brīnišķīgie Donavas loki, kas starp mežiem vīd kā zila lente. Senatnē šeit bija ķeltu upurvieta, bet kopš 1658.gada 
tur esot novērotas 30 noslēpumainas gaismas parādīšanās. Tāpēc 1660.gadā tur lika pamatakmeni dievnama celtniecībai, 
kas ilga vairāk nekā 60 gadu 

 Dirnšteina – vīna ciemats ar Ričarda Lauvassirds pilsdrupām, tie kam spēks pa ēzeļu taku var kāpt uz drupām, pārējie var 
veldzēties ar rizlingu weinštūbē pie Donavas?  

 Kam velk uz klosteri – Dirnšteinas klosteris tepat blakus – atvēsināties un atkal pārliecināties, cik bagāti tie mūki reiz bijuši! 
Grezni bez gala!  

 Dirnšteinā var nopirkt aprikožu obsltleri un to nogaršot. Noteikti iesakām arī kādu kūku nogaršot, jo īstais aprikožu laiks ir 
sācies, un to te ir daudz un gardas 

 Dosimies uz seno vīna darītavu – lai atkal nogaršotu cita vīndara sagatavoto! Vahavā prot to darināt… 

 Sapucēšanās pirms lielā notikuma viesnīcā 

 Transfērs uz Gotveigas klosteri, kur Elīna Garanča jau mūs gaida, lai sniegtu speciāli šai vietai sarīkotu koncertu kopā ar saviem 
draugiem 
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 Pēc koncerta transfērs uz viesnīcu Kremsā (10 km) 

 3.diena. 07.07. Vīne  

 Vēls rīts, jo jāizguļas… 

 Transfērs uz Vīni 

 Katrai pilsētai ir sava smarža. Mēdz uzskatīt, ka Vīne smaržo pēc rozēm. Austrijas galvaspilsēta Vīne nenoliedzami ir viena no 
pasaules tūrisma leģendām, tāpēc pamazām sākam to iepazīt 

 Vīne - ir Gustavs Klimts, Volfgangs Amadejs Mocarts, Johans Štrauss un Vīnes valsis, Vīnes opera, arhitektūrā - greznais ķeizaru 
mītņu kvartāls Hofburga, Šēnbrunnas un Belvedera pilis un Hundertvasera nams, gastronomijā - Vīnes šnicele un Zahera 
torte. Vēstures zinātāji savukārt uzreiz atcerēsies Austroungārijas impērijas Hābsburgu dinastijas ķeizarus - gan cienīgo Mariju 
Terēzi, gan Franci Jozefu I, gan viņa skaistuli sievu ķeizarieni Elizabeti jeb Sisī 

 Ekskursija ar kājām pa senāko Vīnes daļu, lai to iepazītu kā vēstures stundā – Pa Vīni ir jāstaigā, jāstaigā, jāiedzer kafija ar 
piešprici, jābauda lēnām…  

 Nakts 3* viesnīcā Vīnes centrā 

 Vakarā iesakām doties naksnīgā pastaigā, jo visi apskates objekti tepat tuvumā – un  glāze atdzesēta Gruner Vetliner vietējā 
krodziņā? Ein Prosit! 

 4.diena. 08.07. Vīne   

 Vīne bagāta ar pilīm – Hofburga vai Albertīnas mākslas muzejs? Iepirkšanās? Vai vienkārši laiskošanās pa pilsētas ieliņām, kur 
vēl neesiet bijuši! 

 Hundertvasera nami, mazie ielu labirinti, kur tūristu mazāk – Vīnē ir tik daudz ko skatīt… 

 Transfērs uz lidostu  

 Lidojums Vīne – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 
 Dzīvošana 1 nakts  3* viesnīcā Vīnes centrā un 2 naktis 3* viesnīcā Kremsas centrā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista 

nodoklis viesnīcās) 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Klasika. Zem zvaigznēm (E. Garanča un draugi) - koncerta biļešu noformēšana un iegāde (3.kategorija) 
 2 vīna degustācijas – Vahavas ielejā 
 Ekskursija ar vietējo gidu Vīnē – krievu valodā 
 Ekskursija Melkas klosterī krievu valodā un ieejas maksa klostera bibliotēkā 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās un klosteros, muzejos 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 
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 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 150 EUR. 
 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums 

tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 
 Mēness diena neuzņemas atbildību par atceltu vai pārceltu koncertu. 
 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. 
 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 05.04.2022 300 EUR Līdz 05.06.2022 300 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 05.04.2022 Pēc 05.04.2022 Pēc 05.06.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 500 EUR Visa summa 

 Līdz 02.07.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


