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“IR Kultūras ceļojums uz Hamburgu un Elbas koncertzāli 26. - 28.02.2021.“ 

Atklāsim Hamburgas kultūras, arhitektūras un vēstures bagātības! 
Ceļojuma programma – laika plāns 

 
26. februāris  (piektdiena)  
Laiks Aktivitāte 

10:45 

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 BT251 Rīga – Hamburga (nododamā bagāža: līdz 20kg un 
rokas bagāža: līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  
Lidostā grupas dalībnieki lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

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

• ceļojuma apdrošināšana;  

• ceļojuma programma; 

• noderīga informācija par Hamburgu (informācija par vietām un muzejiem, kurus vērts 
apskatīt brīvajā laikā). 

12:35 Izlidojam uz Hamburgu ar AirBaltic reisu BT251. 

13:20 
Ielidojam Hamburgas starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Hamburgu: -1 stunda 

13:45 
Grupas satikšanās ar gidu, bagāžas novietošana autobusā.  
Grupu pavadīs licencēts, angļu, vācu valodā runājošs gids ar doktora grādu kultūras vēsturē. 
Ekskursijas tiks nodrošinātas angļu valodā.  

13:45 – 16:30 

Transfērs no lidostas un ekskursija “Hamburgas arhitektūra – vēsture akmenī un stiklā” (ar 
autobusu un kājām). 
Leģenda vēsta, ka Hamburga ir pastāvējusi vēl pirms tam, kad ap m.ē. 950. gadu imperators Kārlis 
Lielais vietā, kur Alstera upe ietecēja Elbā, dibināja Hamaburgas cietoksni.  
Jau kopš 12.gs. Hamburga ir viena no nozīmīgākajām ostām Eiropā, kuru apdzīvo turīgi, iniciatīvas 
bagāti un pašapzinīgi pilsoņi. Diemžēl liela daļa pilsētas tika iznīcināta Otrā Pasaules kara avio 
uzlidojumos, un pēc kara Hamburga tika būvēta no jauna. 
Ekskursijas laikā Jūs caur arhitektūras prizmu varēsit iepazīt Hamburgas daudzšķautņaino vēsturi.  

16:30  

Iekārtošanās viesnīcas Premier Inn Hamburg City Center 4* numuriņos.  
Vienīcas Premier Inn Hamburg City Center adrese: Willy-Brandt Strasse 21, 20457, Hamburga. +49 
40 790251640. 
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-
zentrum.html  
Viesnīca atrodas pašā Hamburgas centrā, pāris minūšu gājiena attālumā no Hamburgas vecpilsētas 
un UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Hamburgas spīķeru kvartāla. Viesnīcai 
ir ne tikai izcili laba atrašanās vieta, bet arī augsts viesu novērtējums.  

No 16:30 Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas iepazīšanai.  

18:30 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā (tiem, kas vēlas un par papildus samaksu), lai dotos baudīt 
pasaulslavenā - Džona Noimaijera (John Neumeier) baleta trupas izrādi “Hamlets”.  

No 19:30  

Džona Noimaijera (John Neumeier) baleta iestudējums pēc Viljama Šekspīra un Sakša Gramatiķa 
darbu motīviem trīs cēlienos ar diviem starpbrīžiem, kopējais uzveduma garums divas stundas un 
45 minūtes. 
Jāatzīmē, ka Džona Noimaijera baleta trupas prīma ir izcilā latviešu balerīna Anna Laudere, kura, 
iespējams, arī piedalīsies izrādē (izrādes solistu sastāvs vēl tiks precizēts). 

https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-zentrum.html
https://www.premierinn.com/gb/en/hotels/germany/hamburg/hamburg/hamburg-city-zentrum.html
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Pēc izrādes 
beigām 

Brauciens ar metro (četras pieturas) vai ar taksometru uz viesnīcu. 

     

27. februāris (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 – 12:30 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā, lai dotos ekskursijā „Māksla un mūzika Hamburgā cauri 
gadsimtiem“ (ar autobusu un kājām) ar Elbas filharmonijas skatu un pastaigu laukuma Plaza 
apmeklējumu. 

12:30 – 14:00 Brīvais laiks pusdienām Hamburgas centrā. 

No 14:30 – 
16:00 

Hamburgas mākslas muzeja (Kunsthalle Hamburg) un modernās mākslas muzeja (Galerie der 
Gegenwart) apmeklējums. 

19:15 Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā. 

19:15 – 19:30 Transfērs ar autobusu no viesnīcas uz Elbas filharmoniju. 

20:00 

Ivetas Apkalnas un Sibeliusa akadēmijas simfoniskā orķestra (Somija) koncerts Elbas 
filharmonijas lielajā zālē. Pie diriģenta pults Dima Slobodenjuk. 
Koncerta “Visions S01E01”  programmā:  

• Esa Peka Sālonens (Esa-Pekka Salonen) “Nyx Orķestrim” 

• Juka Tīnsu (Jukka Tiensuu) Teoton / Koncerts šengam un orķestrim  
Šengs ir Ķīnā pirms apmēram 3000 gadiem izgudrots pūšamais instruments, kas sastāv no 
vertikālām caurulēm. Tas ir polifonijas instruments, bet lielāku popularitāti ieguvis kā solo 
instruments. 

• Kaija Sāriaho (Kaija Saariaho) “Zemes ēnas” ērģelēm un orķestrim. 
 
Koncerts notiek festivāla “Elbas filharmonijas vīzijas” ietvaros. Festivāls “Elbas filharmonijas vīzijas” 
risinās no 19. līdz 28.februārim, 2021 un ir veltīts laikmetīgajai - 21.gs. mūzikai, jauniem 
skaņdarbiem un mūziķiem.  

21:45 
Baudīsim vīnu un interesantas sarunas ar Ivetu Apkalnu viesnīcas The Westin Hamburg bārā The 
BridgeBar (8. stāvā) ar panorāmas skatu uz Hamburgas ostu.  
Būs iespējams saņemt Ivetas Apkalnas autogrāfu. 

23:45 Transfērs no Elbas filhamonijas uz viesnīcu. 

 
28. februāris (svētdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 11:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

11:30 Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā. 

11:40 – 12:10 Transfērs no viesnīcas Premier Inn Hamburg City Center uz lidostu. 

12:20 Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana airBaltic reisam BT 252 uz Rīgu. 

14:30 Izlidojam uz Rīgu ar AirBaltic reisu BT254. 

17:00 Ielidojam Rīgā. 

 


