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“IR Kultūras ceļojums uz Bādenbādeni 30.01 - 03.02.2020” 

Izcilā Jonasa Kaufmana solokoncerts Bādenbādenes Festspielhaus koncertzālē   
Atpūta vienā no Eiropas vecākajiem un slavenākajiem termālo ūdeņu kūrortiem - Bādenbādenē. 

Apskatīsim skaisto Francijas pilsētu Strasbūru un Eiropas Parlamenta ēku Strasbūrā. 
Dosimies ekskursijā pa Bādenbādeni un apmeklēsim vienu no vecākajiem Eiropas kazino. 

Baudīsim izcilu un godalgotu Īringenes vīnu degustāciju ar bagātīgām uzkodām. 
 
30. janvāris  (cieturtdiena)  
Laiks Aktivitāte 

13:00 

 
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 LH891 Rīga – Frankfurte  (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 – Frankfurte, gan Štutgarte – Rīga);  

• Ceļojuma apdrošināšana;  

• Brauciena programma; 

14:30 Izlidošana uz Frankfurtes starptautisko lidostu ar Lufthansa reisu LH891. 

15:50 
Ielidošana Frankfurtes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Frankfurti: -1 stunda. 

16:15 – 18:15 Transfērs no lidostas uz viesnīcu “Radisson Blu Badischer Hof Hotel”.  

18:15 

Iekārtošanās viesnīcā “Radisson Blu Badischer Hof Hotel” standarta kategorijas numuriņos.   
Viesnīcas adrese: Lange Strasse 47 76530 Baden-Baden, Vācija. Tālr.:+( 49)72219340. 
 
Dzīvošanas cenā ir iekļauts: dzīvošana vienvietīgos vai divvietīgos numuriņos, “bufetes” tipa 
brokastis viesnīcas restorānā,  neierobežots Wellness un SPA kompleksa apmeklējums (kompleksā 
ietilpst: pelbaseins, minerālūdens baseins, fitnesa centrs, sauna un jūras klimata kabīne).  

No 18:15 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām Bādenbādenē. 

     

31.janvāris  (piektdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 13:00  
Grupas satikšanās ar angļu valodā runājošu gidu viesnīcas vestibilā. 
Kājāmgājēju ekskursija pa Bādenbādeni ar Eiropas vecākā kazino apmeklējumu.  

 
Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Bāden Bādenes iepazīšanai vai izcilu Īringenes vīnu degustācija, 
papildināta ar bagātīgām uzkodām (par papildus samaksu). 

13:00 – 16:00 Transfērs uz vīna darītavu 

16:00 – 18:00 Degustācija 

18:00 – 19:00 Transfērs uz viesnīcu. 
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01. februāris  (sestdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Bādenbādenes iepazīšanai. 

17:10 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un īsa pastaiga (apm. 300m) līdz Bāden Bādenes koncertzālei  
(Festspielhaus Baden Baden). 

18:00 – 20:00 

Baudām pasaulslavenā Jonasa Kaufmana koncertu Bādenbādenes koncertzālē.  
Koncerta programmā: 
Ārijas un dueti no Johana Štrausa operetēm (“Sikspārnis”, “Venēcijas nakts”, “Vīnes asinis” u.c.) kā 
arī Roberta Štolca dziesmu cikls un citi skaņdarbi, kas iekļauti jaunajā Jonasa Kaufmana Sony 
Classical kompaktdiskā. 
Pie diriģenta pults: Johens Rīders (Jochen Rieder) 
Muzikālais pavadījums: Prāgas filharmonijas orķestris. 

   

02. februāris (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 17:00 

Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā ar autobusu angļu/vācu valodā runājoša 
gida pavadībā uz Strasbūru.  
Ekskursijas laikā mēs: 

• Apmeklēsim Eiropas parlamenta ēku; 

• Gida pavadībā apskatīsim: Strasbūras vecpilsētu, kas pazīstama ar nosaukumu Grande Île 
jeb Lielā sala un iekļauta  UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.  

• Petit France jeb mazo Franciju – brīnišķīgu un ļoti romantisku  XVI–XVII gadsimta ēku 
kvartālu, kas izvietojies upes un kanālu krastos;  

• Brīnišķīgo gotikas stilā būvēto Strasbūras katedrāli. Katedrāles vēsture sniedzas līdz XI–XII 
gadsimtam un tā ir sestais augstākais dievnams pasaulē (142 m); 

ap 17:00 Atgriešanās viesnīcā, brīvais laiks. 

 
 
03. aprīlis (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30  Brokastis viesnīcas restorānā. 

07:00 Izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz Frankfurtes starptautisko lidostu. 

09:20 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana Lufthansas reisam uz Rīgu, reiss LH890. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

10:55 Izlidošana uz Rīgu ar Lufthansas reisu LH890. 

14:00 Ielidošana Rīgā. 

 


