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André Rieu koncerts Māstrihtā, Āhene un Ķelne 

 14.07. – 17.07.2023, 4 dienas, cena 1300 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 īpašo programmu… 

1. diena -  14.07. Reinas ieleja 

• Lidojums Rīga – Diseldorfa 
• Pārbrauciens uz Āheni, iekārtošanās 4* spa viesnīcā 

2. diena -  15.07. 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 Ziemeļeiropā un iekļauta 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tas viss mums 
jāapskata. 

• Brīvais laiks, lai baudītu pilsētas labumus vai laiskotos 
Spa 

• Sapucējamies un dodamies uz Nīderlandi (40km) 
• 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 koncerta vietu pilsētas centrā zem klajas debess… 

• Transfērs uz viesnīcu Āhenē 

3. diena -  16.07. Ķelne 

• Mierīgs rīts, lai labi izgulētos un tad jau dodamies uz 
Ķelni – ekskursijā ar vietējo gidu 

• Ķelne ir kā dzīva arhitektūras izstāde, jo šeit ir ēkas no 
Senās Romas laikiem, kas atrodas blakus 
mūsdienīgiem, avangardiskiem muzejiem un 
koncertzālēm 

• Ķelnes katedrāle ir populārākā tūristu apskates vieta 
Vācijā. Ar tās diviem 157 metrus augstajiem torņiem tā 
nosedz vecpilsētu 

• Ķelnē jums noteikti ir jāapmeklē vecpilsēta. To veido 
šauru ieliņu tīkls ar lielu kafejnīcu, restorānu un veikalu 
daudzveidību starp spilgti krāsotiem namiem 

• Iekārtošanās 4* viesnīcā Ķelnes centrā 
• Dodamies uz kopīgām vakariņām, lai izbaudītu vietējo 

reģiona piedāvājumu 

4. diena -  17.07. Ķelne  

• Brīvais laiks pilsētā. Ķelne ir radīta šopingam. Te ir daudz 
un dažādu iepirkšanās vietu, lai tik maciņš tur… kam 
neinteresē šopings, var baudīt pilsētas muzejus un 
mākslas galerijas 

• Transfērs uz lidostu 
• Lidojums Diseldorfa - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums Rīga – Diseldorfa – Rīga (nododamā bagāža 23 
kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā klase) 

• Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas 
izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas) 

• Dzīvošana 3 naktis  4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos 
numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās) 

• Grupas vadītājs 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ekskursija Ķelnē ar vietējo gidu 
• Ceļojuma organizēšana 
• Koncerta ieejas biļetes,  koncerta biļešu noformēšana 

un iegāde (A1 un B2 kategorija)  
• Vakariņas Ķelnē 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni un neatrod līdzbraucējus, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 250 EUR 

• Grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma 
tūristu skaits grupā ir mazāks, 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 
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 500.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 400.00 14.04.2023 
Atlikusī summa 400.00 14.06.2023 

• 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 

• SIA Mēness diena neuzņemas atbildību, ja koncerts tiek 
atcelts vai pārcelts 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 14.04.2023 50.00 EUR 
No 15.04.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 15.06.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 


	André Rieu koncerts Māstrihtā, Āhene un Ķelne
	14.07. – 17.07.2023, 4 dienas, cena 1300 EUR
	1. diena -  14.07. Reinas ieleja
	2. diena -  15.07. Ar vienu kāju Nīderlandē
	3. diena -  16.07. Ķelne
	4. diena -  17.07. Ķelne
	Ceļojuma cenā ietilpst:
	Ceļojums cenā neietilpst:
	Ievērībai:
	Pieteikšanās ceļojumam:
	Atteikšanās no ceļojuma:


