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Narcišu svētki un Austrija 

 02.06. – 05.06.2023, 4 dienas, cena 1000 EUR  

Visur Eiropā narcises zied jau martā, bet Zalckammergūtas un Štīrijas augstkalnu pļavās narcisēm maija beigās 
un jūnija sākumā ir pats ziedēšanas laiks. Bad Aussee pilsētiņā 2023.gadā narcišu svētki notiks jau 63 reizi! Svētku 
atmosfēra, ziedu aromāti un pasakainā Austrijas daba. Dzirdēsim austriešu mūziku, baudīsim tradicionālos 
gardumus, vērtēsim krāšņos tērpus, skatīsim narcisēm rotāto parādi, kā arī peldošās narcišu ziedu figūras nelielajā 
Grundlsee ezerā!! 

 1.diena. 02.06. Zalcburga (V)  

 Lidojums Rīga – Minhene 

 Zalcburga - Mocarta pilsētas romantika allaž vilina ikvienu šokolādes, Mūzikas skaņu vai Mocarta mūzikas cienītāju. Daudziem 
pilsēta asociējas tikai ar Mocartu. Šeit viss ir mocartizēts - kinoteātris, viesnīcas un restorāni ir nodēvējuši sevi austriešu izcilā 
talanta vārdā, taču Zalcburga nav tikai Mocarta šūpuļa pilsēta vien, tā ir daudz kas vairāk… Tāpēc dosimies ekskursijā ar kājām 
ar vietējo gidu, lai uzzinātu daudz vairāk nekā mēs jau zinām… 

 Brīvais laiks pilsētā lai apmeklētu muzejus, baznīcas, bodītes un papusdienotu kādā omulīgā krodziņā, kur nogaršot austriešu 
labumus ar austriešu vīnu vai Zalcburgas Stiegl alu 

 Pārbrauciens uz skaisto Alpu ciematu Filzmoos, kur iekārtosimies modernā Alpu viesnīcā un siltas vakariņas jau mūs gaida! 

 2 .diena. 03.06. Alpu ezeri (B, V)  

 Kalnu un ezeru ainavu mīļotājiem Zalckamergutas reģions būs kā medusmaize: gleznainie Alpu ciematiņi, tirkīzzilie kalnu ezeri 
un zaļās ganību ielejas. Tas ir ezeru novads ar varenām kalnu virsotnēm, unikāliem dabas rezervātiem un šarmantajām 
pilsētiņām 

 Halštate - viena no gleznainākajām Austrijas pilsētiņām. To ieskauj kalni un ezers, veidojot elpu aizraujošu ainavu, ko papildina 
pilsētas īpašā arhitektūra. Zvejnieku mājiņas un šaurās ieliņas pastiprina tās romantisko gaisotni!  

 Izbrauciens ar kuģīti, vērojot fantastiskas ainavas un baudot dabas unikālo spēku.  

 Dahšteinas kalni - pacelšanās ar pacēlāju līdz 2100 m augstumam, lai sajūsminātos par lieliskajām ainavām Alpos! Adrenalīna 
sajūtu cienītāji var izbaudīt pāri kalna kraujai uzbūvētu skatu platformu no pieciem šauriem tiltiņiem, kas pēc konstrukcijas 
atgādina cilvēka plaukstu - 5 fingers (pieci pirksti) 

 Vakarā iesakām doties uz vietējo ūdens termu parku, lai relaksētos 

 Atgriešanās viesnīcā un vakariņas 

 3.diena. 04.06. Narcišu svētki (B, V)  

 Dodamies uz „Narcišu festivālu”  Bad Aussee pilsētiņā 

 Ik gadus ap 4000 brīvprātīgo no 50 000 Alpu mazajām narcisēm veido dažādas, brīnumjaukas ziedu figūras. Sākumā vērosim 
narcišu figūru parādi pilsētiņas ielās, pēc tam dosimies uz Grundlsee ezeru, kur skatīsim peldošo ziedu figūru izrādi. Esot pie 
ezera varēsim klausīties austriešu kapelas spēlēto mūziku un nobaudīt dažādus austriešu gardumus. Brīnišķīgā kalnu ezera 
ainava, savienojumā ar tēlainajām narcišu skulptūrām, rada brīnišķīgus iespaidus un motīvus un dos iespēju fotogrāfiem ķert 
īstos kadrus… 

 Atgriežamies uz vakariņām viesnīcā 

 4 .diena. 05.06. Vairāk dabas (B) 

 Lihtenšteinas aiza , ko dēvē par dabas brīnumu un kas ir viena no skaistākajām, dziļākajām un garākajām aizām Alpu kalnos 
ar neatkārtojamiem dabas skatiem un ūdenskritumu kaskādēm  
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 Erdingā Bavārijas alus pilsētā – iesakām papusdienot pirms lidojuma, jā, un tumšais vai īstais kviešu alus, būs tieši laikā!  

 Transfērs uz lidostu, lidojums Minhene – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā klase) 
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 
 Dzīvošana 3* viesnīcā Zalcburga Alpos, Filzmoos ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 3 vakariņas ( vairākās kārtās) 
 Pacēlājs Dahšteinas Alpos 
 Lihtenšteinas aiza 
 Brauciens ar kuģi pa ezeru 
 Ieejas maksa Narcišu svētkos 
 Baseinu apmeklējums Filzmoos 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzērieni pie vakariņām 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana pret COVID un testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 120 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 02.03.2023 400 EUR Līdz 02.05.2023 400 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 02.03.2023 Pēc 02.03.2023 Pēc 02.05.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 500 EUR Visa summa 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 
 


