
 
 

 

     
 Brauciena maksa: EUR 769,-  

 
 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Vīne - Rīga; 

- Bagāžas reģistrācijas maksa; 

- Trīs naktis 4* viesnīcā ar brokastīm Vīnes centrā; 

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- medicīniskā apdrošināšana;  

- grupas - gids vadītājs no Latvijas; 

- Ekskursija pa Vīnes centru vietējā gida vadībā 

 
 

Diena Maršruts Naktsmītnes 
1.diena 

08/11 

 

Lidojums: Rīga – Vīne 17:35 – 18:35 

Transfērs lidosta - viesnīca.  

Izvietošanās viesnīcā Mercure Grand Biedermeier Wien 

https://mercure-grand-hotel-biedermeier-wien.meinhotel.top/ 

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

2. diena 

09/11 

 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija ar kājām vietēja gida vadībā pilsētas centrā – 

Stefana doms, Hofburga, lielais bulvāru loks, Karintijas 

iela, rātsnams…  

Vakarā iespējams apmeklēt Andrea Rieu koncertu Wiener 

Stadthalle, plkst.19:00. Šis  mūziķis saviļņojis daudzas sirdis 

pasaulē un arī mūsu neatstās vienaldzīgus...... 

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē  

3. diena 

10/11 

Brokastis viesnīcā.  

Brīvais laiks pilsētā. Iespējams apmeklēt  vienu no 

unikālākajiem pils  kompleksiem pasaulē -   Šēnbrunas pili. 

Vairāku  simtu kvm lielais pils komplekss un tās unikālais parks 

neatstāj nevienu  vienaldzīgu. 

Pēc  pils apmeklējuma iespējams pusdienot, baudot Franča 

Jozefa vienu no mīļākajiem ēdieniem....  

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

4.diena 

11/11 

Brokastis viesnīcā.   Iespējams apmeklēt kādu no mākslas 

centriem Vīnē – Belvedēra, Augustīna  galerija, 

Hundertvasera nams…..  

Vakarā iespējams apmeklēt Štrausa mūzikas koncertu Vīnes 

Kursalon pie Stadtpark – tas ir viens no apeklātājiem 

koncertiem Vīnē.  

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

5.diena 

12/11 

Brokastis viesnīcā.  

Iespējams apmeklēt Sisī muzeju pilsētas centrā. Tas ir viens no 

bagātākajiem muzejiem pasaulē – tērpi, rotas personīgie 

priekšmeti..... Transfērs plkst.16:00 no viesnīcas uz lidostu. 

Lidojums: Vīne – Rīga 19:15 – 22:15 

 

https://mercure-grand-hotel-biedermeier-wien.meinhotel.top/


Brauciena cenā nav ietverts:  

- ieejas biļetes muzejos un apskates vietās no 16,-EUR; 

- biļete uz operas vai Andrea Rieu  – sākot no 99EUR – 

250EUR  
- ieejas biļete uz izrādi Vīnes valsts operā,sākot no 55,- 

EUR; 

- ieejas biļete uz Štrausa mūzikas koncertu, no 70,-EUR 

- pārējās ēdienreizes; 

- personīgie izdevumi; 
 

   

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, LV-
1069 Rīga 
Tel: 67223112;  
GSM: 29405500, 
E-mail: maris@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 
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