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“IR Kultūras ceļojums uz Vīni 01 - 04.06.2020.” 

Ceļojuma centrālais notikums - Ludviga van Bēthovena 250.gadu jubilejai veltītais Vīnes Filharmoniķu 
koncerts Andra Nelsona vadībā Vīnes Musikverein Zelta zālē. 

Ekskursija “Vīne - Eiropas Jūgendstila galvaspilsēta” ar Secesijas nama un Leopolda muzeja izstādes “Vīne 
1900” apmeklējumu. 

Pilnas dienas ekskursija “Vīnes meža stāsti” ar Laksenburgas un Francenburgas piļu, kā arī kūrotpilsētiņas 
Bādene pie Vīnes apmeklējumu. 

Ekskursija latviešu valodā runājoša gida pavadībā pa Šonbrunas pils kompleksu.  
 
01. jūnijs  (pirmdiena)  
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.  
Lidostā katrs grupas dalībnieks 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 Izlidojam uz Vīni ar AirBaltic reisu BT433; 

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

09:00 Tikšanās ar latviešu valodā runājošu (licencētu) gidu, iekārtošanās autobusā.  

09:00 – 09:40 Ekskursijas sākums, transfērs no lidostas līdz Laksenburgas pils kompleksam.  

09:40 – 10:15 Brīvais laiks patstāvīgai brokastu kafijai. 

10:15 – 13:00 

Ekskursija pa Laksenburgas un Francenburgas piļu kompleksu.  
Ekskursijas laikā mēs ne tikai iepazīsim abas pilis, bet arī dosimies izbraucienā ar 
“vilcieniņu” pa Laksenburgas pils parku un pārbraucienā ar “prāmi” pa Laksenburgas 
ezeru. 

13:00 – 13:20 Transfērs uz Bādeni pie Vīnes. 

 13:30 – 14:15 
Ekskursija pa Bādeni pie Vīnes un izstādes “Ludvig van” (izstāde veltīta Ludviga van 
Bēthovena dzīvei un daiļradei) apmeklējums. 

14:15 – 14:30 
Pārbrauciens ar autobusu līdz “Panorama” restorānam (pa restorāna logiem patiešām 
paveras lieliskas panorāmas skats). 

14:30 – 16:00 Kopīgas 3 kārtu pusdienas restorānā „Panorāma“ (iekļautas ceļojuma cenā). 

16:00 – 16:40 Transfērs uz viesnīcu "Renaissance Wien Hotel" 4*Superior. 

 16:40 
Iekārtošanās viesnīcā "Renaissance Wien Hotel" 4* Deluxe kategorijas numuriņos.   
Viesnīcas adrese: Linke Wienzeile/Ullmannstrasse 71, 1150 Vīne. 
http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/  

no 16:50 Brīvais laiks atpūtai vai patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 

   

http://www.marriott.de/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/
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02. jūnijs  (otrdiena) 
 
  

  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā; 

10:00  
Grupas dalībnieku satikšanās viesnīcas vestibilā ar latviski runājošu gidu, lai dotos 
ekskursijā “Vīne – Eiropas Jūgendstila galvaspilsēta”.  

10:00 – 10:15 Brauciens ar metro līdz Vīnes operai, ekskursijas sākums.  

10:15 – 13:00 

Kājāmgājēju ekskursija latviski runājoša, licencēta gida pavadībā “Vīne – Eiropas 
Jūgendstila galvaspilsēta”.  
Ekskursijas laikā apskatīsim Vīnes nozīmīgākās Jūgendstila “pērles” – Otto Vāgnera 
celtnes, “palmu māju”, Enģeļu aptieku un Vīnes Secesijas namu ar vienu no 
nozīmīgākajiem Gustava Klimta darbiem. 

13:00 – 15:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Vīnes vecpilsētā. 

No 15:00  

Vīnes “Leopolda” muzeja izstādes “Vīne 1900 – modernā laikmeta izlaušanās” 
apskate.  
20.gs sākuma Vīnē valdošā enerģētika bija tik unikāla, ka aizsāka jaunu laikmetu 
visdažādākajās disciplīnās, no glezniecības un grafikas, līdz literatūrai, mūzikai, teātrim, 
dejai, arhitektūrai, medicīnai, psiholoģijai, filozofijai, tiesībām un ekonomikai. 
Izstādē apskatāmi 1300 unikāli mākslas darbi, mēbeles, lietišķās mākslas un dizaina 
priekšmeti, kas raksturo 20.gs sākuma Vīni kā “jaunā laikmeta sākumu”.   

No 17:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Vīnes iepazīšanai.  

 
03. jūnijs  (trešdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:45 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:45 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā uz Šēnbrunnas pili.  

10:00 – 12:00 Ekskursija latviešu valodā runājoša gida pavadībā pa Šenbrunnas pili. 

12:00 – 18:30 Brīvais laiks patstāvīgai Vīnes iepazīšanai.  

18:30  
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai kopīgi dotos uz Musikverein (Vīnes mūzikas 
biedrības namu). 

18:30 – 18:40 Brauciens ar metro no viesnīcas līdz Musikverein (4 pieturas bez pārsēšanās).  

19:30 – 21:30 

Baudīsim pasaulslavenā Vīnes Filharmoniķu orķestra koncertu Andra Nelsona 
virsvadībā. 
Programmā: 

• Ludviga van Bēthovena simfonija Nr. 6, opuss 68 “Pastorālā simfonija”. 
— Starpbrīdis — 
Ludviga van Bēthovena simfonija Nr. 7, opuss 92. 

No 21:30 • Brīvais laiks patstāvīgai Vīnes iepazīšanai. 
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04. jūnijs (ceturtdiena) 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 07:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

07:00 Transfērs no viesnīcas "Renaissance Wien Hotel" uz lidostu. 

08:00 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 434. 
 Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

09:35 Izlidojam uz Rīgu, AirBaltic reiss BT 432. 

12:30 Ielidojam Rīgā. 

  

 


