
 
 

 

     
  

 
 

 
 

 

Diena Maršruts Naktsmītnes 
1.diena 

29/03 

 

Tikšanās lidostā Rīga plkst. 15:00 

Lidojums: Rīga – Vīne 17:40 – 18:40 

Transfērs lidosta - viesnīca. Nakts viesnīcā Hilight Suite. 

https://www.hilighthotel.com/ 

Vakarā apmeklējam  Vīnes valsts operā baleta izrādi 

Ērkšķrozīte. 

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

2. diena 

30/03 

 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija ar kājām pilsētas centrā – Stefana doms, 

Hofburga, lielais bulvāru loks, rātsnams, Stadtparks un 

Štrausa piemineklis, Mocarta piemineklis… 

Vakarā iespējams apmeklēt  Vīnes valsts operā baleta izrādi  LA 

FILLE MAL GARDÉE 

Nakts viesnīcā Hilight Suite. 

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē  

3. diena 

31/03 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija uz Šēnbrunas pili -  vienu no lielākajem pils 

kompleksiem Eiropā. Iespējams iepazīt Habsburgu varenību un 

plašo vērienu kā reiz valdījuši Eiropā. Pēc ekskursijas iespējams 

baudīt īsti ķeizariskas pusdienas restorānā – PLACHUTTA 

RESTAURANTS - pie Šēnbrunas pils. Šeit restorāna vizītkarte 

ir īpaši gatavotā liellopu gaļa paša Franča Jozefa gaumē. Sīkāka 

infomajās lapā: 

https://www.plachutta-hietzing.at/tafelspitz 

Vakarā iespējams apmeklēt  Vīnes valsts operā operas izrādi 

Tosca.   

Nakts viesnīcā Hilight Suite.  

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

4.diena 

01/04 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks pilsētā. 

Iespējams apmeklēt kādu no mākslas centriem Vīnē – 

Belvedēra, Augustīna  galerija, Hundertvasera nams…. Vai arī 

doties uz izklaides parku Prater – galvu reibinošas atrakcijas vai 

Vīnes simbols Panorāmas rats būs tieši laikā.  

Vakarā iespējams apmeklēt  slaveno Štrausa mūzikas koncertu 

Kurhaus mūzikas  majā. 

 

Nakts viesnīcā 

Vīnē 

5.diena 

02/04 

Brokastis viesnīcā.  Brīvais laiks pilsētā.  

Transfērs plkst.16:00 no viesnīcas uz lidostu. 

Lidojums: Vīne – Rīga 19:15 – 22:15 

 

 

https://www.hilighthotel.com/
https://www.plachutta-hietzing.at/tafelspitz


 

Brauciena maksa: EUR 740,- 
 

 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Vīne - Rīga; 

- Bagāžas reģistrācijas maksa; 

- četras naktis 4* viesnīcā ar brokastīm Vīnes centrā; 

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- medicīniskā apdrošināšana;  

- grupas - gids vadītājs no Latvijas; 

 
 

Brauciena cenā nav ietverts:  

- ieejas biļetes muzejos un apskates vietās; 

- Šēnbrunas pils EUR 26,-; 

- Belvederas pils EUR 16,-; 

- Sisi muzejs EUR 16,-; 
- ieejas biļete uz baleta izrādi - no 15 līdz 215,- EUR; 

- ieejas biļete uz operas izradi Traviata – no 15 līdz 

215,- EUR; 

- ieejas biļete uz Štrausa mūzikas koncertu – no 75,-

EUR; 

- pusdienas pie Šēnbrunas  pils – no 30,- 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 

 

mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

