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“IR Kultūras ceļojums uz Vīni 06 - 08.04.2019.” 

Ceļojuma galvenais notikums: izcils koncerts īpašā vietā - 3 kārtējā Grammy balvas ieguvēja 
Andra Nelsona un Vīnes Filharmoniķu koncerts Musikverein Zelta zālē! (Pat Vīnē uz šo 

koncertu ir gandrīz neiespējami dabūt biļetes). 
  Baudot skaisto Vīnes pavasari un latviešu gida pavadībā iepazīsim Vīnes vēstures un 

arhitektūras pērles; 
Dosimies pilnas dienas ekskursijā “Vīnes meža stāsti”, kuras laikā apmeklēsim romantisko 

Bādenes kūrortpilsētiņu un Habsburgu dinastijas rezidences Laksenburgas un 
Franzenburgas pilis.  

Ainavu arhitekta pavadībā iepazīsim Laksenburgas pils parku, kurš tiek uzskatīts par vienu 
no skaistākajiem angļu stila parkiem Eiropā. 

 
06. aprīlis  (sestdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:00 

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. Lūdzam tos grupas dalībniekus, kuriem būs nododamā 
bagāža, ierasties savlaicīgi.  
 
Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni kurā būs:  

 Iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas 
iekāpšanas kartes gan 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). 

07:20 Izlidošana uz Vīni ar AirBaltic reisu BT433; 

08:40 
Ielidošana Vīnes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar Vīni ir -1 
stunda; 

09:00 - 10:00 
Transfērs no lidostas uz viesnīcu ar ekskursiju pa Vīni latviešu valodā runājoša gida pavadībā 
(ekskursijas 1. daļa); 

10:00 – 11:00 
Brokastis viesnīcas “Mercure Hotel Raphael Wien” 4* restorānā un bagāžas novietošana viesnīcas 
bagāžas novietnē; 

11:00 – 13:30 

Ekskursija pa Vīni, kuras laikā mēs iepazīsim interesantākos un kultūrvēsturiski nozīmīgākos 
Vīnes centrālās daļas vēstures un arhitektūras pieminekļus, latviešu valodā runājoša gida 
pavadībā: 
Vīnes operu, Vīnes Rātsnamu, Ringa ielas brīnišķīgo arhitektūru, Sv. Stefana baznīcu, Jūgendstila 
arhitektūras pērles un Hundertvassera celtnes. 

 13:30 
Iekārtošanās viesnīcā “Mercure Hotel Raphael Wien” Comfort kategorijas numuriņos.   
Viesnīcas adrese: Wallgasse 23, 1060 Vīne. 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml 

13:30 – 14:20 Brīvais laiks atpūtai. 

14:20 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Musikverein. 

15:30 – 17:45 Baudīsim pasaulslavenā Vīnes Filharmoniķu orķestra koncertu Andra Nelsona virsvadībā. 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml
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Programmā: 

 Ludviga van Bēthovena simfonija Nr. 1 C-Dur, opuss 21.; Koncerts C-Dur klavierēm, vijolei, 
čellam un orķestrim, opuss 56. 

— Pauze — 

 Ludviga van Bēthovena simfonija Nr. 2 D-Dur, opuss 36. 

No 18:00 Brīvais laiks patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 

 
    

07. aprīlis  (svētdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:30 Brokastis viesnīcas restorānā; 

09:30 – 17:30 

Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā “Vīnes meža stāsti”, kuras laikā 
apmeklēsim romantisko kūrortpilsētiņu Bādeni, Habsburgu dinastijas rezidenci ar Laksenburgas 
un Franzenburgas pilīm un apmeklēsim Laksenburgas pils parku un dārzu ansambli, kas ir viens 
no skaistākajiem parku un dārzu ansambļiem Eiropā. 
 
Dienas laika plāns būs sekojošs: 
09:30 – 10:00   Transfērs ar autobusu no viesnīcas līdz Laksenburgai. 
10:00 – 11:15   Pastaiga – ekskursija pa Laksenburgas pils parku ainavu arhitekta pavadībā. 
11:15 – 13:15   Brauciens ar laivu līdz Franzenburgas pilij un ekskursija pa Franzenburgas pili. 
13:15 – 13:45   Brauciens ar laivu un “apmeklētāju vilcieniņu” līdz ieejai Laksenburgas kompleksā. 
13:45 – 14:15   Transfērs ar autobusu līdz Bādenei pie Vīnes. 
14:15 – 15:45   Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām. 
15:45 – 17:00   Ekskursija pa Bādeni pie Vīnes. 
17:00 – 17:30   Transfērs no Bādenes pie Vīnes līdz “Mercure Hotel Raphael Wien”. 

ap 17:30 Atgriešanās viesnīcā, brīvais laiks. 

   

08. aprīlis (pirmdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā; 

 
Brīvais laiks, lai patstāvīgi iepazītu Vīni. No numuriņa ir jāizrakstās un bagāža jānovieto 
viesnīcas bagāžas novietnē līdz plkst. 12:00 (to iespējams izdarīt arī ātrāk). 

16:15 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā. 

16:25 Transfērs no viesnīcas "Mercure Hotel Raphael Wien" uz lidostu. 

17:15 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 434. Nododamā bagāža 
(līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

18:45 Izlidojam uz Rīgu, AirBaltic reiss BT 434. 

22:00 Ielidojam Rīgā. 

 


