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IR Kultūras ceļojums uz Elbas koncertzāli Hamburgā 05-07.11.2019. 
Ceļojuma programma – laika plāns 

 
5. novembris  (otrdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

05:50 

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 BT251 Rīga – Hamburga (nododamā bagāža: līdz 20kg un 
rokas bagāža: līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  
Lidostā grupas dalībnieki lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

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

 ceļojuma apdrošināšana;  

 ceļojuma programma; 

 noderīga informācija par Hamburgu (informācija par vietām un muzejiem, kurus vērts 
apskatīt brīvajā laikā). 

07:10 Izlidojam uz Hamburgu ar AirBaltic reisu BT251. 

08:15 
Ielidojam Hamburgas starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Hamburgu: -1 stunda 

08:45 – 09:30 

Transfērs no lidostas uz Premier Inn Hamburg City Center 4* viesnīcu, bagāžas novietošana 
viesnīcas msntu novietnē.  
Vienīcas Premier Inn Hamburg City Center adrese: Willy-Brandt Strasse 21, 20457, Hamburga. +49 
40 790251640. 
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-
zentrum.html  

09:30 – 11:00 Brokastis viesnīcas Premier Inn Hamburg City Center restorānā. 

11:00 – 15:00  
Ekskursija pa Hamburgu (ar autobusu un kājām) angļu valodā runājoša gida pavadībā ar 
apstāšanās pauzēm pie interesantākajiem Hamburgas objektiem un Elbas filharmonijas skatu 
laukuma The Plaza apmeklējumu.  

15:00 Reģistrācija viesnīcā Premier Inn Hamburg City Center, iekārtošanās numuriņos. 

 Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas iepazīšanai. 

 
    

06. novembris  (trešdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, īsa pastaiga līdz Deichtorhallen (Modernās mākslas muzejs) 
un Haus der Photographie (Fotogrāfijas muzejs). 

no 10:00 
Deichtorhallen (Modernās mākslas muzejs) un Haus der Photographie (Fotogrāfijas muzejs) 
apmeklējums.  

No 13:00 Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas baudīšanai un atpūtai pirms koncerta. 

18:20 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā. 

18:30 – 19:00 Transfērs ar autobusu uz Elbas filharmoniju. 

https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-zentrum.html
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-zentrum.html
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20:00 

Ivetas Apkalnas, Drēzdenes filharmonijas orķestra Dennis Russel Davis vadībā un Angélique Kidjo 
koncerts Elbas filharmonijas lielajā zālē.  
Programmā:  

 Leonards Bernsteins, Trīs deju epizodes no mūzikla “On the Town”. 

 Kurts Veils (Kurt Weill), simfonija Nr. 2. 
Pārtraukums - 

 Filips Glāss (Philip Glass) simfonija Nr. 12 “Lodger” balsij, lielajam orķestrim un ērģelēm 
pirmatskaņojums. Simfonijas radīšanu iedvesmojusi Deivida Bovija un Braiena Eno mūzika. 

22:30 
Baudīsim vīnu un interesantas sarunas ar Ivetu Apkalnu viesnīcas The Westin Hamburg bārā The 
BridgeBar (8. stāvā) ar panorāmas skatu uz Hamburgas ostu.  
Būs iespējams saņemt Ivetas Apkalnas autogrāfu. 

00:15 Transfērs no Elbas filhamonijas uz viesnīcu. 

 
07. novembris (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

 

Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas iepazīšanai (viesnīcas numuriņi ir jāatbrīvo un bagāža 
jānovieto viesnīcas bagāžas glabātuvē līdz plkst. 12:00, bet to ir iespējams izdarīt arī agrāk) 
vai  
Iespēja doties organizēti (ar autobusu) uz vienu no Ziemeļvācijas lielākajiem outlet (atlaižu 
iepirkšanās) centriem McArthurGlen Designer Outlet Neumünster.  
Izbraucam no viesnīcas: 10:00; atgriežamies viesnīcā 17:00 (tiem, kas iepriekš pieteikušies, par 
papildus samaksu).  
Iepirkšanās “pilsētiņas”mājas lapa - https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/de/designer-
outlet-neumuenster/  
Pirkumus nevajadzēs “staipīt līdzi”, to bez maksas varēs atstāt bagāžas glabātuvē, kura arrodas 
McArthurGlen Designer Outlet Neumünster informācijas centra telpās.  

17:30 Premier Inn Hamburg City Center uz lidostu. 

18:00 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 252. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā, ja tiek pirkta 
biļete kopā ar ceļojumu. 

19:35 Izlidojam uz Rīgu ar AirBaltic reisu BT 252. 

22:30 Ielidojam Rīgā. 

 

https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/de/designer-outlet-neumuenster/
https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/de/designer-outlet-neumuenster/

