
 

Maršruts:  Latvija – Lietuva –Polija - Wroclava – Vācija – Austrija -   

Mayerhofen – Mauraha – Tuxer- Gerloss – Grosglokners – Zell 

am See – Vīne – Čehija – Polija – Varšava - Lietuva - Latvija 

 
1.diena 05.00 izbraukšana no Rīgas. Lietuvas un Polijas teritoriju šķērsošana.  

 Pievakarē ierašanās Vroclavā.  

Iekārtošanās viesnīcā.   

 

2.diena  Brokastis viesnīcā. Neliela iepazīšanās ar pilsētas centru - tirgus laukums, 

Elizabetes katedrāle, rātsnams… Došanās uz Austriju. Vācijas un Austrijas 

teritoriju šķērsošana. Pievakarē ierašanās Mayerhofenā.  

Nakts viesnīcā.  

 

3.diena Brokastis viesnīcā. Došanās uz Maurahu. Pacelšanās ar pacēlāju uz Maurahas 

kalnieni. Aktīvās pastaigas takas dažādām grūtības pakāpēm. Maurahas kalniene 

skaitās viena no ainaviskākajām Tiroles kalnienēm, kur atrodas vairākas pastaigu 

takas katram pēc savas fiziskās sagatavotības. Vakarā atgriešanās viesnīcā 

Mayerhofenā.  

 

4.diena Brokastis viesnīcā. Došanās uz Tuxeru. Viena no slavenākajām Austrijas vietām, 

kur kalnu slēpošana notiek 365 dienas gadā. Paša ledāja atrašanās augstums ir 

3231 m. Pacelšanās ar pacēlāju uz pašu ledāju. Pa ceļam iespējams starpposmā 

izmantot iespēju pastaigāt pa vienkāršākām pastaigas takām. Neaizmirstami skati 

un iespaidi būs šīs dienas ceļabiedri! Vakarā atgriešanās Mayerhofenā. Iespējams 

relaksēties un uzbaudīt peldi vai sildīties saunā Mayerhofenas ūdens atrakciju 

parkā. Nakšņošana viesnīcā Mayerhofenā.    

 



 

5.diena Brokastis viesnīcā. Došanās uz Gerlosa kalnu pāreju, kas Austrijā tiek uzskatīta 

par vienu no lēzenākākajām. Bet noteikti jūs neatstās vienaldzīgus Eiropas 

viens no augstākajiem ūdenskritumiem - Krimml. Tas ir trīskaskāžu 

ūdenskritums, gar kuru iespējams uzkāpt līdz pat tā iztekai.  

Pievakarē atgriešanās Mayerhofenā.  

Vakarā iespējams pārrunāt dienas iespaidus, klausīties tiroliešu mūziku un, 

protams, dejot un priecāties tiroliešu mūzikas grupas vadībā. Nakts viesnīcā 

Mayerhofenā. 

 

6.diena Brokastis viesnīcā. Diena Tiroles iepazīšanai un dāvanu un suvenīru iegādei 

mājiniekiem. Wattensa – slavenā Svarovski kristālu pasaule - kura apmeklētājus 

pārsteidz ar savu eleganci, izsmalcinātību un burvību. Rattenberg – pati mazākā, 

bet tai pat laikā slavena Austrijas pilsēta – stikla pūšana un apstrāde ir šīs pilsētas 

iedzīvotāju pamatnodarbošanās. Brixlegg - slavenā sveču pilsēta. Alpbaha - 

Eiropas puķainākais ciemats. Pārbrauciens uz Zalcburgu. Izvietošanās viesnīcā pie 

Zalcburgas.  

  

7.diena Brokastis viesnīcā. No rīta neliela iepazīšanās ar Mocarta dzimto pilsētu –  

Zalcburgas doms, rezidences laukums, Labības ieliņa, Mirabellas pils, Mocarta 

dzimtmāja. Vai arī kā alternatīvu var piedāvāt apmeklēt Bad Durnberags sāls 

raktuves – vienas no lielākajām un iespaidīgākajām Eiropā. 

Pārbrauciens uz Vīni. Pievakarē iekārtošanās viesnīcā Vīnē. Iesakām apmeklēt un 

vakariņot slavenajā Grincingā - reiz neliels vīndaru ciematiņš, tagad Vīnes 

pilsētas daļa. Vīns un tā ražošana ir šī apgabala specializācija.  

 

 

 

8.diena Brokastis viesnīcā. Iepazīšanās ar pilsētas centru – Hofburga, rātsnams, Stefana 

katedrāle, Karintijas iela, Marijas Terēzas laukums… Pārbrauciens uz Poliju. Pa 

ceļam Čehijas teritoriju šķērsošana. Vēlu vakarā ierašanās Varšavā, iekārtošanās   

  viesnīcā. 

 

9.diena Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Latviju. Polijas un Lietuvas teritoriju  

  šķērsošana. Vēlu vakarā ierašanās Rīgā.  

 


