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“IR Kultūras ceļojums uz Bādenbādeni 02. - 05.07.2021” 
Bādenbādenes vasaras festivāla (Sommer Festspiele) Galā koncerts ar MET  
(Ņujorkas Metropolitēna orķestra) un pasaules operzvaigžņu piedalīšanos. 

Nerakstīts likums saka ”MET nebrauc – jūs ceļojat pie MET!” – izmantojiet brīnišķīgo iespēju baudīt  
MET koncertu Eiropā! 

 
Atpūtīsimies “Eiropas vasaras galvaspilsētā” - vienā no Eiropas vecākajiem un slavenākajiem termālo ūdeņu 

kūrortiem - Bādenbādenē. 
Dosimies ekskursijā pa Bādenbādeni un apmeklēsim vienu no vecākajiem Eiropas kazino. 

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

Baudīsim gardēžu pusdienas un sešus senas pils vīna darītavā darinātus riesling vīnus. 
 
2. jūlijs  (piektdiena)  
Laiks Aktivitāte 

10:30 

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 20 kg) un rokas bagāža (līdz 8 kg).  
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 
Bādenbādenē. 

12:25 Izlidojam uz Štutgarti ar AirBaltic reisu BT261. 

13:40 
Ielidojam Štutgartes starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana.  
Laika starpība Rīgai ar Štutgarti: -1 stunda. 

14:10 – 14:40 
Iekārtošanās autobusā, transfērs no lidostas līdz Mercedes Benz automobiļu un tehnikas 
muzejam. 

15:00 – 18:00 

Ekskursija gida pavadībā pa pasaulslaveno Mercedes Benz muzeju. Ekskursijas ilgums 1,5 stunda, 
pēc ekskursijas varēsit turpināt muzeja apskati individuāli.  
Mercedes Benz muzejs ir viens no slavenākajiem automobiļu muzejiem pasaulē un, tā kolekcija ir 
izvietota deviņos stāvos 16 500 kvadrātmetru platībā. Mercedes Benz automobiļu 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 divas ekskursijas, un varēsit izvēlēties, kurai no divām 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 – 20:00 
Transfērsuz viesnīcu “Radisson Blu Badischer Hof Hotel”4*.  
Viesnīca ir viena no vecākajām Bādenbādenē un viena no trīs viesnīcām, uz kuras baseinu tiek 
piegādāts termālais ūdens “pa tiešo” no urbuma. 

20:00 

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 ar termālo ūdeni, āra baseins ar termālo ūdeni, fitnesa centrs, sauna un jūras 
klimata kabīne).  
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No 20:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām Bādenbādenē. 

 
3.jūlijs  (sestdiena)  

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 12:45  
Grupas satikšanās ar angļu un krievu valodā runājošiem gidiem viesnīcas vestibilā, lai dotos 
kājāmgājēju ekskursijā pa Bādenbādeni ar Eiropas vecākā kazino apmeklējumu. 

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

10:30 – 16:00 

Brīvais laiks patstāvīgai Bādenbādenes iepazīšanai, atpūtai kādā no Bādenbādenes kūrvietām vai 
atpūtai viesnīcas SPA kompleksā. 
Viesnīcas “Radisson Blu Badischer Hof Hotel” pirtis un baseini atvērti no 06:00 līdz 23:00. 
Viesnīcas numuriņos būs halāti baseina un SPA apmeklējumam. 
 
Nedaudz vairāk par Bādenbādenes kūrvietām: 

• Slavenākā Bādenbādene kūrvieta ir vēsturiskā Friedrichsbad. Frīdriha kūrvieta ir vieta ar 
senām tradīcijām, jo tika atklāta kā pirmā Bādenbādenes kūrvieta jau 1877. gadā. 
Lūdzu, ņemat vērā, ka saskaņā ar tradīciju, Friedrihsbad apmeklē “bez tekstīlijām”. 

Otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās visas peldzāles (un pirtis) vīrieši un 
sievietes apmeklē kopā.  
Apmeklējuma cena: no 39 EUR. Apmeklējuma laiks: neierobežots.  
Friedrichsbad atvērts katru dienu no 09:00 – 22:00 (pēdējos apmeklētājus ielaiž 20:00). Dvieļi līdzi 
nav jāņem, tos varēs saņemt “uz vietas”.  

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

Apmeklējuma cena (baseini un pirtis): 1,5 stundas – 19 EUR, 2 stundas – 20 EUR, 3 stundas – 23 
EUR.  
Karakallas termas atvērtas katru dienu no 8:00 – 22:00 (pēdējos apmeklētājus ielaiž 20:00). Līdzi 
jāņem dvielis un peld čībiņas. Arī šeit pirtis parasti apmeklē “bez tekstīlijām”. 

17:00 
Tiem, kas izvēlējušies doties uz koncertu. 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un īsa pastaiga (apm. 400m) līdz Bādenbādenes 
koncertzālei (Festspielhaus Baden Baden). 

18:00 – 20:00 

Jums būs iespēja baudīt vienu no mūslaiku slavenākajiem simfoniskajiem orģestriem pasaulē – 
MET orķestri, jeb Ņujorkas Metropolitēna operas simfoniskā orķestra un pasaulslavenā amerikāņu 
mecosporāna Džoisas DiDonato (Joyce DiDonato) uzstāšanos. 
Koncerts veltīts H. Berlioza daiļradei. 
  

Koncerta programmā: 
Ārijas no H. Berlioza operas “Trojieši”; 
H.Berliozs “Fantastiskā simfonija, opuss 14” (Symphonie fantastique op. 14) 

 
Koncertā piedalās:  
Diriģents: Janiks Nezet Segvin (Yannick Nézet-Séguin) 
Meco soprāns: Džoisas DiDonato (Joyce DiDonato) 
Ņujorkas Metropolitēna operas simfoniskais orķestris 

4.jūlijs  (svētdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 11:00 Brokastis viesnīcas restorānā.  

11:30 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos iepazītu Bādenbādenes reģiona labākos vīnus. 
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11:30 – 11:45 Transfērs ar autobusu līdz Neivīras pilij (pils vēsture sniedzas līdz pat 13. gadsimtam). 

11:45 – 14:45 
Pastaiga gida pavadībā pa Neivīras pils vīnogu laukiem un vīna pagrabiem. Iepazīsim vīnogu 
audzēšanas un vīna darīšanas noslēpumus.  
Pēc pastaigas 3 kārtu pusdienas un 6 dažādu Neivīras pils vīnu degustācija.  

14:45 – 15:00 Transfērs uz viesnīcu. 

15:00 – 16:30 Brīvais laiks. 

16:30 
Tiem, kas izvēlējušies doties uz koncertu. 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā un pastaiga līdz Bādenbādenes koncertzālei (Festspielhaus 
Baden Baden). 

17:00 – 19:00 

Baudām Bādenbādenes vasaras mūzikas festivāla Galā koncertu ar MET (Ņujorkas Metropolitēna 
orķestra) un pasaules opermūzikas zvaigžņu piedalīšanos.   
 

Koncerta programmā: 
Niko Mulijs (Nico Muhly), Melis, svīta no operas „Marnija“ 
Rihards Štrauss, Dons Žuans opuss 20. 
*** 
Rihards Vāgners, 1. cēliens no operas “Valkīra”.  
 

Koncertā piedalās:  
Diriģents: Janiks Nezet Segvin (Yannick Nézet-Séguin), ASV 
Soprāns: Kristina Gerke (Christina Goerke), ASV 
Tenors: Brendons Jovanovičs (Brandon Jovanovich), ASV 
Bass: Ginters Groisboks (Günther Groissböck), Austrija/ASV 
Ņujorkas Metropolitēna operas simfoniskais orķestris 
 
Nerakstīts likums saka, “MET nebrauc, jūs ceļojat pie MET”, bet, reizi 100 gados gadās arī 
izņēmumi. Pēdējā reize, kad MET koncertēja Bādenbādenē, bija ap 1920. gadu. Tai tālajā laikā 
Bādenbādenes koncertzāle vēl bija dzelzceļa stacija, un MET muzikanti spēlēja uz Štutgartē un 
Karlsrūē aizlienētiem instrumentiem. 
2021. gadā MET atgriežas Bādenē. Atgriežas, lai diriģenta Janik Nezet Segvin (Yannick Nézet-
Séguin) vadībā visiem Bādenbādenes vasaras mūzikas festivāla apmeklētājiem parādītu orķestra 
augsto muzikālo un māksliniecisko līmeni.   

 
05. jūlijs (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:30 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā.  

10:35 – 12:15 Transfērs no viesnīcas līdz Štutgartes starptautiskajai lidostai. 

12:30 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana AirBaltic reisam BT262 uz Rīgu. 
Nododamā bagāža (līdz 20 kg) un rokas bagāža (līdz 8 kg) ir iekļautas aviobiļetes cenā. 

14:25 Izlidošana uz Rīgu ar AirBaltic reisu BT262. 

17:35 Ielidošana Rīgā. 

 


