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“IR Kultūras ceļojums uz Bādenbādeni un Štutgarti 03 - 07.07.2020” 
Bādenbādenes vasaras festivāla (Sommer Festspiele) Galā koncerts ar Andra Nelsona,  

Leipcigas Gewandhaus orķestra, Olgas Peretjatko un Pavola Breslika piedalīšanos.   
 

Atpūtīsimies “Eiropas vasaras galvaspilsētā” - vienā no Eiropas senākajiem un slavenākajiem termālo ūdeņu 
kūrortiem - Bādenbādenē. 

Dosimies ekskursijā pa Bādenbādeni un apmeklēsim vienu no vecākajiem Eiropas kazino. 
Iepazīsim “Švābijas Versaļu” – krāšņo Ludvigsburgas pili.  

“Saldais ēdiens” vīriešiem un visiem, kuri mīl izcilu tehniku – dosimies ekskursijā uz pasaulslaveno 
Mercedes Benz automobiļu muzeju. 

Dosimies Riesling vīnu baudīšanas tūrē pa Bādenes reģiona vīndarītavām. 
 
3. jūlijs  (piektdiena)  
Laiks Aktivitāte 

10:45 

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 BT261 Rīga – Štutgarte. Aviobiļetes cenā iekļauta  
nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg).  
Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni kurā būs:  

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

• Ceļojuma apdrošināšana;  

• Brauciena programma un informācija par brīvā laika pavadīšanas iespējām Bāden 
Bādenē; 

12:20 Izlidošana uz Štutgarti ar AirBaltic reisu BT261. 

13:35 
Ielidošana Štutgartes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana.  
Laika starpība Rīgai ar Štutgarti: -1 stunda. 

14:00 – 14:30 Transfērs ar autobusu līdz Mercedes Benz muzejam. 

14:30 – 17:45 

Ekskursija gida pavadībā pa pasaulslaveno Mercedes Benz muzeju. 
Mercedes Benz muzejs ir viens no slavenākajiem automobiļu muzejiem pasaulē, pateicoties 
muzeja ēkas izcilajai arhitektūrai un īpaši iespaidīgajai ekspozīcijai. Muzeja eksponātu kolekcija ir 
izstādīta 9 stāvos 16500 kvadrātmetru platībā. Mercedes Benz muzejā var apskatīt unikālu 
vēsturisko spēkratu, sporta, mūsdienu un nākotnes automobiļu kolekciju, tajā ir pieejams augsta 
līmeņa restorāns, kafejnīca un ekskluzīvu suvenīru veikaliņš.  
 
Grupai tiks piedāvātas 2 ekskursijas un Jūs varēsiet izvēlēties, kurai no 2 grupām pievienoties: 
“Klasiskā muzeja tūre” vai “Sievietes un auto”.  
Viena no ekskursijām tiks organizēta angļu valodā, otra - vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.  

18:00 – 19:30 
Transfērs no Mercedes Benz muzeja uz viesnīcu “Leonardo Royal Hotel Baden Baden”4* 
https://www.leonardo-hotels.de/leonardo-royal-hotel-baden-baden 
 

19:30 

Iekārtošanās viesnīcā “ Leonardo Royal Hotel Baden Baden” komforta kategorijas numuriņos.   
Viesnīcas adrese: Falkenstraße 2, 76530 Baden-Baden, Vācija. Tālr.: +49 7221 2190. 
 
Dzīvošanas cenā ir iekļauts: dzīvošana vienvietīgos vai divvietīgos numuriņos, “bufetes” tipa 
brokastis viesnīcas restorānā, neierobežots pelbaseina, saunas un tvaika pirts apmeklējums. 
Baseins un pirtis atvērti no 07:00 – 22:00.   

No 19:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām Bāden Bādenē. 

https://www.leonardo-hotels.de/leonardo-royal-hotel-baden-baden
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4.jūlijs  (sestdiena)  
 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 12:45  
Grupas satikšanās ar krievu valodā runājošu gidu viesnīcas vestibilā. 
Kājāmgājēju ekskursija pa Bādenbādeni ar Eiropas vecākā kazino apmeklējumu.  

12:45 – 17:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Bādenes iepazīšanai. 

 
Tiem kas vēlas, Andra Nelsona un Leipcigas Gewandhaus orķestra koncerts Bādenbādenes 
koncertzālē.  

17:00 
Tiem, kas izvēlējušies doties uz papildus koncertu. 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un pastaiga līdz Bādenbādenes koncertzālei  (Festspielhaus 
Baden Baden). 

18:00 – 20:15 

Baudām vienu no Johana Sebastiana Baha nozīmīgākajiem un skaistākajiem skaņdarbiem: Mesa 
Si minorā jeb “Augstā mesa” ar Andri Nelsonu pie diriģenta pults.  
 
Koncerta programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Mesa Si minorā jeb “Augstā mesa”. 
 
Koncertā piedalās:  
Diriģents: Andris Nelsons 
Soprāns: Kristīna Landshamere (Christina Landshamer) 
Alts: Anke Vondung (Anke Vondung) 
Tenors: Sebastians Kolheps (Sebastian Kohlhepp) 
Basbaritons: Krešimirs Stražana (Krešimir Stražanac) 
Vidusvācijas Radiokoris (MDR Rundfunkchor) 
Leipcigas Gewandhaus orķestris 
 
Baha “Augstā Mesa” ir viens no visu laiku vispopulārākajiem baroka laika skaņdarbiem, autors 
tai devis nosaukumu "missa brevis". 

5.jūlijs  (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30 – 16:00 

Brīvais laiks patstāvīgai Bādenbādenes iepazīšanai, atpūtai kādā no Bādenbādenes kūrvietām vai 
atpūtai viesnīcas SPA kompleksā. 
Viesnīcas “Leonardo Royal Hotel” pirtis un peldbaseins atvērti no 07:00 līdz 22:00. Viesnīcas 
numuriņos būs halāti baseina un SPA apmeklējumam. 
 
Nedaudz vairāk par Bādenbādenes kūrvietām: 

• Slavenākā Bāden Bādene kūrvieta ir vēsturiskā Friedrichsbad. Fridriha kūrvieta ir vieta ar 
senām tradīcijām, jo tika atklāta kā pirmā Bādenbādenes kūrvieta jau 1877. gadā. 

               Lūdzu ņemiet vērā, ka saskaņā ar tradīciju, Friedrichsbad apmeklē “bez tekstīlijām”. 
Otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās visas peldzāles (un pirtis) vīrieši un 
sievietes apmeklē kopā.  
Apmeklējuma cena: no 39 €. Apmeklējuma laiks: neierobežots.  
Friedrichsbad atvērts katru dienu no 09:00 – 22:00 (pēdējos apmeklētājus ielaiž 20:00). Dvieļus 
līdzi nav jāņem, tos varēs saņemt uz vietas.  

• Ja Jūs neesat tik “tradicionāli/drosmīgi”, lai baudītu Bādenes brīnišķīgos minerālūdeņus 
“bez tekstīlijām”, varam ieteikt Karakallas termas (Caracalla Therme), kur 4000 
kvadrātmetru platībā Jūs varēsiet baudīt to pašu slaveno Bādenes termālo ūdeni. 

Apmeklējuma cena (baseini un pirtis): 1,5 stunda – 19 €, 2 stundas – 20 €, 3 stundas – 23 €.  
Karakallas termas atvērtas katru dienu no 08:00 – 22:00 (pēdējos apmeklētājus ielaiž 20:00). Līdzi 
jāņem dvielis un peldčībiņas. Arī šeit pirtis parasti apmeklē “bez tekstīlijām”. 
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16:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un pastaiga līdz Bādenbādenes koncertzālei (Festspielhaus 
Baden Baden). 

17:00 – 19:00 

Baudām Bādenbādenes vasaras mūzikas festivāla Gala koncertu “Pastaiga ar ķeizaru cauri 
kūrparkam” ar Andri Nelsonu pie diriģenta pults Bādenbādenes koncertzālē.  
 

Koncerta programmā: 
Johana Štrausa (dēla) skaistākie skaņdarbi, fragmenti no operetēm “Sikspārnis”, “Jautrā atraitne”, 
“Smaidu zeme”u.c. 
 

Koncertā piedalās:  
Diriģents: Andris Nelsons 
Soprāns: Olga Peretjatko 
Tenors: Pavols Bresliks 
Leipcigas Gewandhaus orķestris 

  

6.jūlijs  (pirmdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

11:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos “Rīslinga tūrē” un iepazītu Bādenbādenes reģiona 
labākos vīnus. 

11:00 – 11:30  Transfērs no Bādenbādenes līdz Būles pilsētiņai.  

11:30 – 13:30 
Šeit Jūs gaida neaizmirstams vīna un Vācijas dabas baudījum – 5 dažādu vīnu degustācija un 
izbrauciens zirga vilktos ratos pa vīna laukiem.  

13:30 – 14:00 
Pārbrauciens līdz Neivīras pilij (pils vesture sniedzas līdz pat 13. gadsimtam) un… turpinām baudīt 
izcilos Bādenes reģiona vīnus!  

14:00 – 17:00 
Pastaiga gida pavadībā pa Neivīras pils vīnogu laukiem un vīna pagrabiem, kuras laikā mēs 
iepazīsim vīnogu audzēšanas un vīna darīšanas noslēpumus.  
Pēc pastaigas, 3 kārtu pusdienas pusdienas un 5 dažādu Neivīras pils vīnu degustācija.  

17:30 – 18:00 Transfērs uz viesnīcu. 

No 18:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgai Bādenbādenes iepazīšanai.  
 

 
07. jūlijs (otrdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 08:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

08:30 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

08:30 – 10:00 Transfērs ar autobusu līdz “Švābijas Versaļai” - Ludvigsburgas pilij. 

10:00 – 11:00 
Ekskursija gida pavadībā pa lielāko Vācijas baroka laika pili “Švābijas Versaļu” Ludvigsburgas pili.  
Pils celtniecība tika uzsākta 1704. gadā un tās celtniecībā piedalījās vairāki izcili sava laika arhitekti.  
Apkārt pilij ir liels parks un pasakaini skaits dārzs, kuru dēvē arī par “ziedošo baroku”. 

11:00 – 12:00 Brīvais laiks kafijai Ludvigsburgas pils kafejnīcā. 

12:00 – 12:40 Transfērs no Ludvigsburgas pils līdz Štutgartes lidostai. 

12:40 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana Lufthansas reisam uz Rīgu, reiss LH890. 
Nododamā bagāža (līdz 23kg) un rokas bagāža (līdz 10kg) ir iekļautas aviobiļetes cenā. 

14:20 Izlidošana uz Rīgu ar AirBaltic reisu BT262. 

17:30 Ielidošana Rīgā. 

 


