Romantiskā Mozeles un Reinas ieleja
Ziemassvētku rotā – rīzlinga cienītājiem
10.12. – 15.12.2019 6 dienas, cena – 1150 EUR
Uzburt ainiņu par īstu Ziemassvētku atmosfēru vislabāk prot Vācijā! Te tas viss jau gadu gadiem
attīstīts, un nudien, te prot to svinēt! Tas ir kā rituāls vietējiem un kā svētki viesiem! Starp pilsētām notiek
sacensība, kurai būs interesantāks, greznāks, skaistāks tirdziņš! Mozeles un Reinas ielejas ir apskates
vērtas, bet Ziemassvētku rotājumu laikā, tās 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! Tas vienreiz jāizbauda! Un vēl, beidzot īsts viegls rīzlings, garda virtuve ar franču piesitienu, ko
vairāk var vēlēties? Bez tā visa, Vācija ir slavena ar lieliskām iespējām iepirkties, un Ziemassvētku dāvanu
sarūpēšana Jums ir atrisināta! Te veikalu plaukti jau pārpildīti ar dāvanām mājās palicējiem! Viesosimies
gan pie vācu, gan Luksemburgas vīndariem, lai salīdzinātu, izgaršotu un baudītu... Nevienas lielas pilsētas
– tikai mazie – gleznainie ciematiņi un pilni vīna pagrabi!

1.diena. Rīga – Reinas ieleja (V)

 Lidojums Rīga – Frankfurte 16:45 – 18:10
 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
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Reinas ielejā – un te jau mūs sagaida tipiskas vācu vakariņas!
2.diena. Reinas ielejā (B, V)

 Brauciens pa Reinas upes ieleju – gar tās skaistajiem krastiem – gar Lorelejas klintīm, ja laika apstākļi
atļaus – dosimies pastaigā
 Marksburg pils – kas lepni stāv Reinas upes krastā, nekad neiekarota – šodien UNESCO pieminekļa
saraktos, celta 13-15.gs. Kāpjam iekarot?
 Reinas ielejas vīniem ir sava garša – tāpēc dodamies uz Asmanhausenu – kur viesosimies pie vietēja
vīndara, lai nogaršotu labākos viņa vīnus
 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 tirdziņš jūtams ikvienā namā, lai arī ieliņas ir šauras, rosīgie tirgotāji sarūpējuši viesiem
gardumus no Reinas ielejas, tāpēc izbaudām to visu!
 Ja laika apstākļi atļaus – iesakām - braucienu ar pacēlāju pāri vīnogulājiem uz Niederwald pieminekli,
no kura paveras burvīga panorāma uz Reinas upi
 Un esam nopelnījuši vakariņas!
 Nakts 3* viesnīcā Reinas ielejā
3.diena. Mozeles ielejā (B)

 Rītu sāksim ar vīna darītavas apmeklējumu, lai kārtīgāk nostiprinātu Reinas ielejas vīna zināšanas!
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 Mozele savu 545 km tecējumu sāk Francijā, tā novelk robežu starp Luksemburgu un Vāciju, kur
Koblenca saplūst ar Reinu. Pavasaros Mozele regulāri pārplūst, bet rudenī te svin svētkus! Vīna
darīšanas tradīcijām Mozeles ielejā ir 2000 gadu sena vēsture. Mūsdienās ieleja Vācijas teritorijā ir
slavenākais rīzlinga, sausā baltvīna, reģions, kurā ir 125 vīndaru ciematiņi ar aptuveni 5000
saimniecībām un 70 miljoniem saražotu pudeļu vīna gadā. Visas noteikti nenogaršosim, bet
mēģināsim… Galvenais darbs vīna dārzos joprojām tiekot padarīts ar rokām, Šīfera kalnu pakājes ir
ļoti stāvas, tāpēc grūti pat iedomāties, kā viņi to spēj!
 Kafijas pauze Beilšteinā – to sauc par “guļošo skaistuli”, Mozeles krastā
 Kohema un no tās redzamais skats bieži tiek dēvēts par skaistāko un romantiskāko Vācijā. Kohema
fascinē ar skaisto pili, kas atgādina viduslaiku būvi kalna galā, tomēr to cēlis Berlīnes bagātnieks 19.
gs, kad šāds romantisms bija visai lielā cieņā. Tā atrodas pašā Mozeles ielejas sirdī, kur visapkārt plešas
vīna dārzi, dažviet negribas ticēt savām acīm – šķiet, dārzam būtu jānokrīt no stāvās nogāzes, kas
vairāk atgādina sienu, bet pa to vēl tekalē vīnkopji un nemaz nedomā krist
 Pārbrauciens uz Vidusmozeles ciematu Vintrihu, kur nakšņosim 3* viesnīcā pie vīndara
4.diena Mozeles ielejā (B)

 Mozeles upe ir rīzlinga upe, jo tās stāvajos un lēzenajos krastos ir milzum daudz vīnogulāju, kas ir
vietējo pārticība un lepnums. Mazās romantiskās pilsētiņas un ciemati upes krastos daiļo upes ainavu
vēl vairāk…
 Trīre ir Vācijas vecākā pilsēta. Tās pirmsākumi meklējami vēl pirms mūsu ēras. Trīre savulaik bijusi
Romas Impērijas galvaspilsēta, te ir saglabājušies daudzi arhitektūras un vēstures pieminekļi no
romiešu laikiem: amfiteātris, romiešu vārti Porto Negro, pirtis. Römerbrücke tilts. Arī Trīres
ziemassvētku tirdziņš ir krāšņs un jauks, tāpēc izbaudām tā atmosfēru, laiks desiņai ar sinepēm vai
ābolam karamelē…
 Trīre slavena ar dzirkstošā vīna darināšanu – tāpēc laiks arī nobaudīt!
 Trīrē būs brīvais laiks šopingam, jo te ir lieliski veikali, īpaši Tīres Galerijas universālveikals ar 70
veikaliem!
 Atgriešanās 3* viesnīcā Mozeles ielejā
5.diena Mozeles ieleja Luksemburgā (B, V)

 Luksemburga ir valsts galvaspilsēta, neliela, omulīga vieta, viens no ES centriem. Noskaidrosim kāds
Ziemassvētku tirdziņš ir Luksemburgiešu gaumē? Pilsētas centrs ir jābauda staigājot un vērojot jaukos
namiņus, laukumus, kur iesakām baudīt glāzi Luksemburgas vīna vai iegādāties pundurvalsts
suvenīrus kādā no jaukajām bodītēm
 Remiša – viens no romantiskākajiem Mozeles ielejas ciematiem Luksemburgā
 Un nu laiks doties iepazīt Luksemburgas vīnus? Un jau degustācija mūs gaida!
 Atgriešanās Mozeles ielejā
 Vakariņās nogaršosim vietējos labumus un vakaru noslēgsim ar vīna degustāciju pie saimnieka
Simona
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6.diena Mozeles ielejā

 Brauciens uz Mozeles ielejas briljantu – Bernkastel – Keus pilsētiņu, kur liekas, ka esam ieradušies
senā pasakā, tik daudz skaistu pildrežģu namiņu, apgleznotu, kā mazas pilis, ievērības cienīga ir arī
Šķībā māja. Ziemassvētku tirdziņš izkārtojies centrālajā laukumā, kas vienkārši liek iemīlēties un
laiskoties… Zemenes šokolādē, ceptas kartupeļu pankūkas, karstvīns no rīzlinga… Vācieši prot radīt
svētkus…
 Uz Atvadām vīna degustācija Traben Trarbachas ciematā, tā teikt saliekam punktus uz i… Ar Mozeli
viss skaidrs, jāatgriežas!
 Transfērs uz lidostu 130 km
 Lidojums – Frankfurte – Rīga 18:50 – 22:05
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums Rīga – Frankfurte - Rīga (ekonomiskā klase Airbaltic, reģistrētā bagāža 20kg, 8 kg rokas
bagāža)
 Dzīvošana 3* viesnīcās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm
 Brauciens ar komfortablu transportu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Ceļojuma organizācija
 3 vakariņas
 Ieeja Marksburg pilī
 6 vīna degustācijas
Ceļojuma cenā neietilpst:






Personīgie izdevumi
Dzērieni pie vakariņām
Pacēlājs Rūdesheimā – 12 EUR
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā

Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 200
EUR
 Minimālais skaits grupā ir 12 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
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Pieteikšanās ceļojumam:

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 10.08.2019.
 Pārējā summa jāsamaksā līdz 10.11.2019.
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