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Andrea Bočelli Vaducas Klasikas festivālā un Šveice 

 23.08. – 27.08.2023, 5dienas, cena 1500 EUR  

Festivāla VADUZ CLASSIC 2023 atklāšanas koncertā uzvarēt spēja neviens cits kā itāļu zvaigzne – tenors Andrea Bočelli. 
Izcilais mākslinieks ir visu laiku visvairāk pārdotais klasiskais mūziķis un gadu desmitiem aizrauj publiku. Kā pastāvīgs viesis 
pasaules slavenākajos operteātros un koncertzālēs, tagad viņš pirmo reizi ir viesis Lihtenšteinā. Ar lieliskiem operas darbiem 
vakars aicina pasapņot – Vaducā! Šoreiz mūs programma priecēs Alpu kalnu un Šveices fanus, jo skaistas kalnu ainavas būs 
katru dienu!

1. diena -  23.08. Prom uz Alpiem 

• Lidojums Rīga – Milāna (15:55 – 17:40) 
• Transfērs uz Lihtenšteinu cauri skaistajai Šveices kalnu 

daļai (~3h) 
• Iekārtošanās 3* viesnīcā Vaducā (Lihtenšteinā)  

2. diena -  24.08. Lihtenšteina un Bočelli 

• Dodamies uz Malbun – Lihtenšteinas Alpiem, kur 
dosimies kalnos ar “krēslinieku” pacēlāju, lai izbaudītu 
ainavas. Te iespēja gan pastaigām, gan glāzei Hugo  
bāriņā! 

• Vaduca – Lihtenšteinas galvaspilsētas apskate  
• Atgriežamies viesnīcā, sapucējamies un uz koncertu 

ejam ar kājām (20 minūtes), lai klausītos, kādu skaistu 
sniegumu mums sarūpējis Andrea Bočelli  

• Sestais festivāls VADUZ CLASSIC 2023 sola piesātinātu 
programmu no 2023. gada 24. līdz 27. augustam. 
Īpašais viesis šogad  tenors Andrea Bočelli, ar  brīvdabas 
koncertu Vaducas centrā 

3. diena -  25.08. Kalnu varenība Šveicē 

• Dodamies uz Flims – Laax (1100m v. j. l.) kūrortu, kur 
katram būs iespēja baudīt kalnu varenību. Vai pastaigas 
pa kalnu takām, vai ar pacēlāju  uz augšu! 

• Ja laika apstākļi būs labvēlīgi – San Bernardino kalnu 
pāreja, kur serpentīna ceļš uzvedīs līdz 2066m v. j. l. 
Aizraujošas kalnu ainavas! 

• Tālāk dodamies uz  naktsmājām pie Madžores ezera  

4. diena -  26.08. Tičīno reģions 

• Bellinzona – seno cietokšņu pilsēta. Noteikti 
apmeklēsim kādu no pilīm un dosimies apskates 
ekskursijā ar gidu! Brīvais laiks kafijai un šopingam! 

• Lokarno pilsēta pie Madžores ezera – ar Madonna del 
Sasso skaisto baznīcu, no kuras paveras burvīgs skats 
uz ezeru 

• Kafijas pauze Askonas pilsētā 
• Atvadu vakariņas! 
• Nakts viesnīcā pie Madžores ezera  

5. diena -  27.08. Visa dzīve – mans viens ceļojums! 

• Lugāno – viena no skaistākajām vietām Tičīno, pie 
Lugāno ezera 

• Transfērs uz lidostu  
• Lidojums Milāna – Rīga (18:25 – 22:05) 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums Rīga – Milāna  – 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 4 naktis  3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos 
numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

• Grupas vadītājs no Rīgas 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ceļojuma organizēšana 
• Bočelli koncerta biļešu noformēšana un iegāde 

(1. sektors – 160 CHF un nodoklis) 
• Vakariņas 4. dienā 
• Pacēlājs Malbun – Lihtenšteinā 
• Bellinzona pils ieeja 
• Ekskursija Bellinzona ar vietējo gidu 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Pacēlājs Flimms – Laax kalnos 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana, vakcinācija pret Covid-19, PCR testi, ja 

nepieciešams 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni un tiem neatrodas 
līdzbraucējs, ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu 
numuru 225 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 
atcelts. 
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• 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 

• SIA Mēness diena neuzņemas atbildību, ja koncerts  
24.08.2023. laika apstākļu vai Covid-19 dēļ tiek atcelts! 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 500.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 500.00 23.04.2023 
Atlikusī summa 500.00 23.07.2023 

• 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:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 23.04.2023 50.00 EUR 
No 24.04.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 24.07.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 


