Reinas un Mozeles ieleja
5 dienas
10.10.-14.10.2022.
Labāk lidot nekā braukt
Ceļojuma cena:
EUR 470

1. diena
14:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Ķelne 17:00 nolaišanās Ķelnē. Šajā ceļojumā tuvāk iepazīsim
Reinzemes-Pfalcas un Zāras federālās zemes Vācijā. Iekārtošanās viesnīcā kādā no Mozeles ielejas mazajām
pilsētiņām.
2. diena
Mozeles ielejas objekti. Elcas pils. Vairākas reizes attēlota uz vācu banknotēm. Ekskursija pilī. Kohema – viena no
skaistākajām Mozeles ielejas pilsētiņām. Geierlay 360 m garais iekaramais tilts – nervus kutinošs un līdzsvara
orgānus pārbaudošs pasākums. Atgriešanās naktsmītnē.
3. diena
Turpinām mierīgu Mozeles ielejas apskati. Bezmaksas skatu tornis augstu kalnā no kura var redzēt 12 km garu
Mozeles ielejas loku. Kāpiens tornī un brīnišķīgi panorāmas skati. Bernkastele-Kīsa – brīnišķīga Mozeles ielejas
pilsētiņa ar pildrežģu ēkām, vīna muzeju utt. 3 km pastaiga kalnā uz pilsdrupām no kurām paveras skats uz ieleju.
Iespēja izbraukt ar kuģīti pa Mozeli. Panorāmas skats uz jauno autoceļa tiltu pār Mozeles ieleju. Tas ir otrs
augstākais autošosejas tilts Vācijā. Atgriešanās naktsmītnē.
4. diena
Reinas ielejas izpēte no Koblencas līdz Maincai. Šājā Reinas ielejas posmā ieraugāmas brīnišķīgas dabas un
kultūrainavas – vīnogulāji, 45 ievērojamas grāfu pilis, nelielas pilsētiņas un slavenā Lorelejas klints. Štolcenfels (
Stolzenfels) pils apskate arī no iekšpuses. Brauciens pa gleznainajiem Reinas krasta ceļiem. Lorelejas klints.
Apskatīsim skulptūru un uzkāpsim klintī. Niederwalddenkmal monumenta apskate. Smukā Rūdesheimas pilsētiņa.
Naktsmītnē pie Maincas.
5. diena
Ieskats Maincas centrā. Lielākā Maincas slavenība ir Johans Gūtenbergs, kurš 15. gs. izgudroja grāmatu
iespiedtehniku. Iztaigāsim pilsētas centru, apskatīsim Gūtenberga pieminekli, Maincas Domu. Brauciens līdz
Ķelnei. Iespējama īsa ekskursija pa Ķelnes centru un Ķelnes Doma apskate. 17:00 Ierašanās lidostā. Lidojums
Ķelne – Rīga. 22:00 atgriešanās Rīgā.

Cenā ietilpst:
 autotransporta īre,
 šoferis-gids-grupas vadītājs,
 4 naktis viesnīcās Vācijā (2- vietīgas istabas (atkarībā no cilvēku skaita grupā, kadā no viesnīcām var būt 3vietīga istaba), ar labierīcībām, brokastis)
 veselības apdrošināšana ar iekļautu covid segumu,
 aviobiļetes Rīga – Ķelne – Rīga (aviosabiedrība Ryanair),
 mazā mugursoma vai mazā soma, kas paliekama zem lidmašīnas sēdekļa (40x25x20).
Papildizdevumi:
 ieejas maksa apskates vietās,
 nododamā bagāža 20 kg - 44 EUR turp-atpakaļ lidojumam, 10 kg (55x40x20) – 26 EUR (bagāžas cena var
mainīties, un ceļojuma organizators neatbild par šīm izmaiņām).
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