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“IR Kultūras ceļojums uz Berlīni no 06 - 08.12.2019.” 

 Baudīsim izcilās Elīnas Garančas sniegumu operā “Samsons un Dalila” uz Berlīnes Valsts operas 
skatuves. 

 Atzīmējot revolucionārā Bauhaus stila 100. jubileju, dosimies īpaši Bauhaus simtgades svinībām 
radītā ekskursijā “Valters Gropus un viņa radītās celtnes – jauna laikmeta sākums”. 

 Latviešu valodā runājoša gida pavadībā iepazīsim aizraujošo Berlīnes 20.gadsimta vēsturi. 
 Iepazīsim vienu no Berlīnes simboliem – sera Normana Fostera projektēto Reihstāga kupolu. 
 Apmeklēsim vienu no slavenākajiem Berlīnes muzejiem - “Pergamona muzeju”. Aplūkosim 

pasaulslaveno Ištaras vārtu rekonstrukciju un izbaudīsim īpašo, nesen atklāto 3D izstādi Pergamona 
muzejā. 

 Izbaudīsim Berlīnes Ziemassvētku tirdziņu burvību! 
 

Ceļojuma programma – laika plāns 
 
06. decembris  (piektdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie “Informācijas” stenda un 
nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT211 Rīga – Berlīne.  
Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras 
ceļojums” logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

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

 ceļojuma apdrošināšana (tiem ceļotājiem, kas apdrošināšanu ir iepriekš iegādājušies 
komplektā ar ceļojuma programmu);  

 brauciena programma; 

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

07:35 Izlidošana uz Berlīni ar AirBaltic reisu BT211. 

08:15 
Ierašanās Berlīnes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana.  
Laika starpība Rīgai ar Berlīni ir -1 stunda 

08:35 – 09:10 

Transfērs no lidostas uz "ARCOTEL John F Berlin" 4*Superior klases viesnīcu Berlīnes centrā.  
 
Viesnīcas adrese: Werderscher Markt 11, 10117 Berlīne. Tālr.: +49 30 40 50 46-1982. 
Nakšņošanas cenā ir iekļauts: bufetes veida brokastis, WiFi, fitnesa centra apmeklējums. 

09:15 - 10:30 Bagāžas novietošana viesnīcas bagāžas glabātuvē, brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30 – 13:00 
Ekskursija “Berlīne – totalitārās varas un brīvības simbols. Aizraujošā Berlīnes 20.gs vēsture” 
(ar autobusu un kājām) latviski runājoša gida pavadībā.  Ekskursijas noslēgums pie viesnīcas 
ARCOTEL John F Berlin; 

13:00 – 15:00 Brīvais laiks pusdienām (patstāvīgi). 

15:00  Iekārtošanās "ARCOTEL John F Berlin" 4* Superior numuriņos. 

15:45 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un pastaiga līdz Pergamona muzejam. 

No 16:00 Pergamona muzeja un 3D panorāmas apmeklējums. 

 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Berlīnes iepazīšanai. 
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07. decembris  (sestdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:45 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 13:00 
Atzīmējot revolucionārā Bauhaus stila simtgadi, dosimies īpaši Bauhaus simtgades svinībām 
radītā ekskursijā “Valters Gropus un viņa radītās celtnes – jauna laikmeta sākums” (ar 
autobusu un kājām). 

no 13:00 – 18:15 Brīvais laiks patstāvīgai Berlīnes iepazīšanai un Ziemassvētku tirdziņu apmeklēšanai.  

18:15 
Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā un pastaiga (400 metru) līdz Berlīnes Valsts operai 
(Staatsoper Unter den Linden).  

no 19:00  
Baudām Kamila Sensansa  operu “Samsons un Dalia” 3 cēlienos.  
Pie diriģenta pults Tomas Gugeis (Thomas Guggeis) galvenajās lomās Elīna Garanča un 
Brendons Jovanovičs (Brandon Jovanovich).  

  

08. decembris (svētdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā, izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana autobusā.   

10:00 – 10:20 Transfērs līdz Reihstāgam. 

10:30 – 11:30 
Apmeklēsim sera Normana Fostera projektēto Reihstāga kupolu un izbaudīsim lielisku skatu uz 
Berlīni. 

11:30 – 12:00 Transfērs uz Tēgel lidostu. 

12:10 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 218.  
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

13:35 Izlidojam uz Rīgu ar reisu BT 218. 

16:25 Ierašanās Rīgā. 

 


