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IR Kultūras ceļojums Minhenes operfestivāls, Augsburga un Dienvidvācijas pilis, 

 25. – 28.07.2019 
 Baudīsim Minhenes operfestivāla spožo Vāgnera operas Nirnbergas meistardziedoņi 

iestudējumu ar, iespējams, pasaules labākā tenora Jonasa Kaufmana piedalīšanos. 

 Baudīsim mākslas šedevrus vienā no pasaules vecākajām un labākajām gleznu galerijām - Vecā 
pinakotēka (Alte Pinakothek). 

 Dosimies pilnas dienas ekskursijā uz skaistākajām Dienvidvācijas pilīm – Neušvānštainu un 
Linderhofu. 

 Iepazīsim Augsburgu – vienu no skaistākajām Vācijas pilsētām ar tūkstošiem gadu senu vēsturi.  
 
25. jūlijs  (ceturtdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:00 

 
Grupas dalībnieku tikšanās lidostas Rīga izlidošanas zālē pie Informācijas stenda. Grupas 
vadītāja – Solvita Lapiņa (tālr.: 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar IR kultūras 
ceļojums logo un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT221 Rīga – Minhene. Nododamā bagāža: līdz 
20kg un rokas bagāža: līdz 8kg ir iekļautas aviobiļetes cenā.  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 ceļojuma programma; 

 noderīga informācija par Minheni (sabiedriskā transporta kartes, informācija par 
vietām un muzejiem, kurus vērts apskatīt u.c. informācija). 

07:45 Izlidojam uz Minheni ar AirBaltic reisu BT221. 

08:55 
Ielidojam Minhenes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Minheni -1 stunda. 

09:45 – 11:00 Transfērs no lidostas uz Augsburgu. 

11:00 – 12:30 Brīvais laiks rīta kafijai (patstāvīgi). 

12:30 – 14:30 

Kājāmgājēju ekskursija gida vadībā pa Augsburgu.  
Ekskursijas laikā iepazīsim Augsburgas gadu tūkstošiem ilgo vēsturi (Augsburga dibināta 
15gs. pirms Kristus, un tā  tiek uzskatīta par vienu no vecākajām Vācijas pilsētām), tās 
arhitektūru un slavenākos Augsburgas edzīvotājus – V.A. Mocartu, Fugeru dzimtu un 
Bertoldu Brehtu.  
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais 
un nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

14:30 – 17:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām un Augsburgas vecpilsētas iepazīšanai.  

17:00 – 18:15 
Transfērs ar autobusu no Augsburgas līdz Hotel Meier City Munchen 3* Superior klases 
viesnīcai Minhenē.  

18:15 
Iekārtošanās viesnīcā Hotel Meier City Munchen 3* Superior.  
https://www.hotel-meier.de/  
Vienīcas adrese: Schützenstraße 12, 80335 München. +49 89 5490340 

No 18:15 Brīvais laiks patstāvīgai Minhenes iepazīšanai. 

 
    

26. jūlijs  (piektdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

https://www.hotel-meier.de/
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09:30 – 19:00 

Ekskursija gida pavadībā uz skaistākajām Dienvidvācijas pilīm – Neušvānštainu un 
Linderhofu (Bavārijas Versaļu).    
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais 
un nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

 

Dienas laika plāns būs sekojošs: 
09:30 – 11:00 Transfērs no viesnīcas līdz Linderhofas pilij; 
11:00 – 13:00 Ekskursija gada pavadībā pa Linderhofas pili un pils parku; 
13:00 – 14:30 Pusdienas Linderhofas pils viesnīcas restorānā; 
14:30 – 15:00 Transfērs līdz Neišvānšteinas pilij; 
15:00 – 17:00 Neišvānšteinas pils apskate; 
17:00 – 18:45 Transfērs līdz Minhenei. 

No 18:45 Brīvais laiks patstāvīgai Minhenes iepazīšanai. 

 

27. jūlijs  (sesdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 16:00 Brīvais laiks patstāvīgai Minhenes iepazīšanai 

16:00 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Bavārijas Valsts operu.  

No 17:00 – 22:40 

Baudām Minhenes operfestivāla izrādi Bavārijas valsts operā – Riharda Vāgnera operu 
Nirnbergas operdziedoņi ar Jonasa Kaufmana un citu pasaules operzvaigžņu piedalīšanos.  
 
Operas Nirnbergas meistardziedoņi kopējais ilgums apm. 5 stundas un 40 minūtes.   
1. cēliens (apm. 17.00 - 18.20)  

 Starpbrīdis (apm. 18.20 - 19.05) 
2.cēliens (apm. 19.05 - 20.00)  

 Starpbrīdis (apm. 20.00 - 20.40) 
3. cēliens (apm. 20.40 - 22.35) 

 
28. jūlijs  (svētdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 11:00 Izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana viesnīcas bagāžas novietnē. 

11:00 – 11:30 Pastaiga līdz mākslas muzejam Vecā pinakotēka (Alte Pinakothek). 

No 11:30 
Pasaulslavenā mākslas muzeja Vecā pinakotēka (Alte Pinakothek) apmeklējums. Pēc muzeja 
apmeklējuma, brīvais laiks pusdienām (patstāvīgi).  

16:35 Grupas satikšanās viesnīcas Hotel Meier City Munchen vestibilā, lai dotos uz lidostu. 

16:45 Transfērs no Hotel Meier City Munchen uz lidostu. 

17:45 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT224. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

19:30 Izlidošana uz Rīgu, reiss BT224. 

22:30 Ielidošana Rīgā 

 
 
 


