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“IR Kultūras ceļojums uz Minheni 11 – 14.07.2020” 

• Minhenes operfestivāla ietvaros baudīsim vienu no izcilākajiem mūsdienu tenoriem - Jonasa 
Kaufmana solokoncertu Minhenes operā. 

• Iepazīsim skaistākās Bavārijas karaļu rezidences – Nimfenburgas un Rezidences pilis. Rezidences pilī 
apmeklēsim arī Scatzkammer (Bavārijas karaļu dārgumu krātuvi). 

• Baudīsim mākslas šedevrus vienā no pasaules vecākajām un labākajām gleznu galerijām - Vecā 
pinakotēka (Alte Pinakothek) un Modernisma Pinakotēka (Pinakothek der Moderne). 

• Dosimies  pilnas dienas ekskursijā uz vienu no slavenākajām pilīm pasaulē – Vāgnera mūzikas 
iedvesmoto Neišvānšteinas pili, pa ceļam apmeklējot gleznaino Oberammergau pilsētiņu. 

 
11. jūlijs  (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:00 

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 BT221 Rīga – Minhene. Nododamā bagāža (līdz 
20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļautas aviobiļetes cenā.  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

• Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana;  

• Ceļojuma programma; 

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

07:40 Izlidojam uz Minheni ar AirBaltic reisu BT221. 

08:50 
Ielidojam Minhenes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Minheni -1 stunda. 

09:20 – 10:00 
Transfērs no lidostas uz viesnīcu “Motel One Munchen Sendlinger Tor” 4*. 
https://www.motel-one.com/de/hotels/muenchen/hotel-muenchen-sendlinger-tor/  

10:00 Bagāžas novietošana viesnīcas bagāžas glabātuvē. 

10:00 – 11:00 Brokastis viesnīcas “Motel One Munchen Sendlinger Tor” restorānā. 

11:00 – 13:00 

Grupas satikšanās ar krievu valodā runājošu gidu.  
Kājāmgājēju ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Minhenes vecpilsētu.  
Ekskursijas laikā iepazīsim Minhenes vēsturi – sākot no romiešu laikiem līdz mūsdienām. 
Ekskursijas noslēgums pie Minhenes Valsts operas. 

13:00 – 15:30 
Ekskursija gida pavadībā pa Rezidences pili un Rezidences pils dārgumu krātuvi (tiks 
nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā) .  

15:30 – 15:45 Brauciens ar tramvajua līdz viesnīcai “Motel One Munchen Sendlinger Tor” 4*. 

15:45  
Iekārtošanās viesnīcā “Motel One Munchen Sendlinger Tor” 4*. 
Viesnīcas adrese: Herzog-Wilhelm-Straße 28, 80331 Minhene. +49 89 5177725-0 
https://www.motel-one.com/de/hotels/muenchen/hotel-muenchen-sendlinger-tor/ 

No 16:00 Brīvais laiks patstāvīgai Minhenes iepazīšanai. 

     

12. jūlijs  (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

https://www.motel-one.com/de/hotels/muenchen/hotel-muenchen-sendlinger-tor/
https://www.motel-one.com/de/hotels/muenchen/hotel-muenchen-sendlinger-tor/
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09:00 – 19:30 
Ekskursija uz Bavārijas karaļa Ludviga 2 “pasaku pili” - Neišvānšteinu un gleznaino 
Oberammergau pilsētiņu.    

 

Dienas laika plāns būs sekojošs: 
09:00 – 11:15 Transfērs no viesnīcas līdz Neišvānšteinas pilij; 
11:15 – 11:45  Brauciens zirga pajūgā līdz Neišvānšteinas pilij; 
13:00 – 14:00  Ekskursija gida pavadībā pa Neišvānšteinas pili; 
14:30 – 16:00  Kopīgas 3 kārtu pusdienas restorānā pie Neušvānšteinas pils; 
16:00 – 16:30  Transfērs līdz Oberammergau pilsētiņai; 
16:30 – 18:00  Neliela ekskursija pa Oberammergau un brīvais laiks; 
18:00 – 19:30  Transfērs līdz Motel One Munchen Sendlinger Tor. 

No 19:30 Brīvais laiks patstāvīgai Minhenes iepazīšanai. 

 

13. jūlijs  (pirmdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā uz skaisto Nimfenburgas pili 
(Vitelsbahu dinastijas vasaras rezidenci Minhenē). 

10:15 – 10:45 Brauciens ar tramvaju no viesnīcas līdz Nimfenburgas pilij. 

11:00 – 15:30 
Ekskursija gida pavadībā pa Nimfenburgas pili un pils parku, kas tiek uzskatīts par vienu no 
skaistākajiem parkiem Eiropā.  
Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām vienā no pils restorāniem.   

15:30 – 16:00 Brauciens ar tramvaju līdz viesnīcai.  

16:00 – 19:00 Brīvais laiks atpūtai.  

19:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Bavārijas Valsts operu (3 pieturas ar 
tramvaju). 

20:00 – 22:00 
Baudām pasaulslavenā tenora Jonasa Kaufmana solokoncertu Minhenes operfestivāla 
ietvaros. Koncerta programma tiks izziņota nedaudz vēlāk. 
Izpildītāji: Jonass Kaufmans (tenors) un Helmuts Deičs (Helmut Deutsch, klavieres).  

 
14. jūlijs  (otrdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 11:00 Izrakstīšanās no viesnīcas un bagāžas novietošana viesnīcas bagāžas novietnē. 

11:00 – 11:20 Brauciens ar tramvaju no viesnīcas līdz Pinakotēkas mākslas muzeju kompleksam. 

No 11:20 
Pasaulslaveno mākslas muzeju Vecā pinakotēka (Alte Pinakothek) un Modernisma 
Pinakotēka (Pinakothek der Moderne) apmeklējums. Pēc muzeju apmeklējuma brīvais laiks 
pusdienām (patstāvīgi).  

16:35 
Grupas satikšanās viesnīcas Motel One Munchen Sendlinger Tor vestibilā, lai dotos uz 
lidostu. 

16:45 Transfērs no Motel One Munchen Sendlinger Tor uz lidostu. 

17:45 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana AirBaltic reisam uz Rīgu, reiss BT224. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļautas aviobiļetes cenā. 

19:30 Izlidošana uz Rīgu ar AirBaltic reisu BT224. 

22:30 AirBaltic reisa ielidošana Rīgā. 

 
 


