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“IR Kultūras ceļojums uz Vīni 16.03. - 19.03.2019.” 
Marisa Jansona un Bavārijas radio orķestra un Ivetas Apalnas koncerts  

Vīnes Mūzikas biedrības (Musikverein) Zelta zālē.  
Latviešu valodā runājoša gida pavadībā iepazīsim: skaistākās Burgenlandes vietas, majestātisko 

Forchtenšteinas pili un Esterhāzi firstu dārglietu krātuvi un degustēsim slavenos Eizenštates vīnus.    
Dosimies aizraujošā ekskursijā pa Vīni un iepazīsim un vienu no Austrijas garīgajiem centriem – skaisto, 900 

gadus veco Klosterneuburgas klosteri ar slaveno Verdunas altāri.  
Apskatīsim izcilu mākslas darbu izstādi no Lihtenšteinas firstu privātkolekcijas un, protams, baudīsim 

Austrijas vīns un interesantas sarunas! 
 
16. marts  (sestdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

05:30 

 
Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda. Grupas 
vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT431 Rīga – Vīne  (Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas 
bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā).  
Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas 
iekāpšanas kartes gan lidojumam Rīga – Vīne, gan Vīne – Rīga);  

 Ceļojuma apdrošināšana;  

 Brauciena programma; 

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

07:30 Izlidošana uz Vīni ar AirBaltic reisu BT431. 

08:35 Ielidošana Vīnes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar Vīni ir -1 stunda 

09:00 
Tikšanās ar gidu (sertificēta, latviešu valodā runājoša gide) pasažieru sagaidīšanas zālē, 
iekārtošanās autobusā. 

09:00 – 09:40 Transfērs no lidostas uz Eizenštati. 

09:40 – 12:00 
Ekskursija latviski runājoša gida pavadībā pa Eizenštati ar Eizenštates pils un Esterhazi firstu vīna 
pagrabu apskati un vīnu degustāciju.  

12:00 – 12:30 Transfērs no Eizenštates uz Forhteinšteinas pili. 

12:30 – 13:30 3 kārtu pusdienas Forhtenšteinas pils restorānā ar lielisku skatu zu Burgenlandes ieleju. 

13:30 – 15:30 Forhtenšteinas pils un Esterhāzi firstu dārgumu glabātuves apskate. 

15:30 – 16:30 Transfērs uz viesnīcu "Renaissance Wien Hotel". 

 16:30 
Iekārtošanās viesnīcā "Renaissance Wien Hotel" 4* Deluxe kategorijas numuriņos.   
Viesnīcas adrese: Linke Wienzeile/Ullmannstrasse 71, 1150 Vīne. 
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/  

 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 

 
    

17 marts  (svētdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
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09:30 
Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā. Visas ekskursijas vadīs sertificēta, latviešu 
valodā runājoša gide. 

09:30 – 12:30 
(apmēram) 

Ekskursija pa Vīni latviešu valodā runājoša gida pavadībā, kuras laikā mēs iepazīsim interesantākos 
un kultūrvēsturiski nozīmīgākos Vīnes centrālās daļas vēstures un arhitektūras pieminekļus: 

 Vīnes operu, Vīnes Rātsnamu, Ringa ielas brīnišķīgo arhitektūru, Sv. Stefana baznīcu, 
Jūgendstila arhitektūras pērles un Hundertvassera celtnes.  

 Pēc ekskursijas pa Vīnes centrālo daļu, mēs dosimies baudīt Vīnes panorāmu no 
Kālenberga kalna virsotnes;  

12:30 – 13:30   Pusdienas Klosternoiburgas klostera restorānā. 

13:30 – 15:00 
1114. gadā dibinātā Klosternoiburgas klostera un slavenā Verdunas altāra apskate. 
Klostera vīnu degustācija. 

15:00 – 15:30 Transfērs no Klosternoiburgas uz viesnīcu "Renaissance Wien Hotel". 

 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 

   

18. marts (pirmdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 
Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Albertīnas muzeju un baudītu izcilo 
Lihtenšteinas firstu mākslas darbu kolekcijas izstādi. 

no 10:30 Lihtenšteinas firstu mākslas darbu kolekcijas izstāde Albertīnas muzejā. 

 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 

18:00 
Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Vīnes mūzikas biedrību (Musikverein) un 
baudītu Marisa Jansona, Ivetas Apkalnas un Bavārijas radio orķestra koncertu. 

No 19:30 

Marisa Jansona, Ivetas Apkalnas un Bavārijas radio orķestra koncerts Vīnes mūzikas biedrības 
(Musikverein) Zelta zālē. 
Programmā: 
Hector Berlioz Le Carnaval Romain. Ouvertüre, op. 9  
Francis Pulenks (Francis Poulenc) Koncerts ērģelēm un stīgu orķestrim 
Pauze 
Kamills Sensans (Camille Saint-Saëns) Simfoija Nr. 3 c-Moll, op. 78, Ērģeļu simfonija 

No 21:30 Brīvais laiks 

26. marts (pirmdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 07:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

07:30 Transfērs no viesnīcas "Renaissance Wien Hotel"  uz lidostu. 

08:00 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 434. Nododamā bagāža 
(līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

09:40 Izlidojam uz Rīgu, AirBaltic reiss BT 432. 

12:40 Ielidojam Rīgā. 

 


