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 Brēmene un Hamburga Ziemassvētku noskaņās  
4.–7.12.2020. 

Ceļazīmes cena 295 EUR*  

(cena var mainīties, mainoties aviobiļetes cenai, par izmaiņām braucēji 

tiks brīdināti) 

 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Ceļojums tikai 12 personu grupā! 
 

 

Aizraujoša svētku sajūtu un iepirkšanās tūre. Visus priecēs Brēmenes un Hamburgas Ziemassvētku tirdziņi, 

burvīgie rotājumi un piparkūkas, vācu desiņas un karstvīns. Brēmenes rātsnama apkārtne, slavenie Brēmenes 

muzikanti, skaistā, senā vecpilsēta. Iespēja ienirt neskaitāmajos mazajos un lielajos modes un citu preču 

veikalos. Jūs kārdinās ekskluzīvi izstrādājumi un mīļas lietiņas svētku dāvanām. Brēmenes centrā atradīsiet ne 

tikai mākslu, teātrus un muzejus, bet arī daudzveidīgu naktsdzīvi neskaitāmos bāros, restorānos, kafejnīcās un 

mūzikas klubos. Pēc izvēles iespēja doties vienas dienas ekskursijā uz Hamburgu. Apciemot jauno Elbas 

filharmonijas skatu laukumu, izbraukt ar kuģīti un sajust svētku noskaņas arī šai Vācijas otrajā lielākajā pilsētā. 

Jūs kārdinās ekskluzīvi izstrādājumi un mīļas lietiņas svētku dāvanām. 
 

 

1. diena – 4. decembris, piektdiena 
 

Tiekamies Rīgas lidostā pl. 18.15 pie lidostas “Rīga” informācijas punkta.  

Lidojums ar “Ryanair” reisu Rīga–Brēmene. Ap plkst. 21.20 ierodamies 

Brēmenē. Iekārtojamies pansijā.  

Nakts Brēmenē. 

2. diena – 5. decembris, sestdiena 
 

Brēmene.  

➢ Rīta ekskursija Brēmenes vecpilsētā ar grupas vadītāju. 

Izstaigāsim slaveno Šņores rajonu. Brēmenes Doms, Rātsnams, 

Rolanda statuja, Ziemassvētku tirdziņš rātslaukumā, Brēmenes 

muzikanti, Viertel, Baudām burvīgo Brēmeni vēl mierīga rīta 

noskaņā, lai jau vakarā tur atgrieztos uz Ziemassvētku tirdziņa 

priekiem.  

➢ Transporta dienas biļete (no 3,30 eiro) ļaus iepazīties ar pilsētu, 

braucot ar Brēmenes tramvaju. 

➢ Dienu veltīsim, lai sarūpētu dāvanas mājiniekiem Ziemassvētkos. 

Apmeklēsim kādu no iepirkšanās centriem Waterfront, Weserpark 

vai Ochtum Park Outlet. 
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➢ Vakarā pēc izvēles iespēja karstvīna un piparkūku smaržu pavadībā 

baudīt Adventes laika Ziemassvētku tirdziņus gan Rātslaukumā, 

gan pie dzelzceļa stacijas, gan pie Vēzeres upes. Lukturīšu virtenes, 

sveču gaismiņas un pasakaini izrotāti veikaliņu skatlogi Vēzeres 

upes promenādē, kur viduslaiku stilā ģērbti tirgotāji piedāvā savas 

preces. Iespēja nogaršot tradicionālos vācu ēdienus un dzērienus. 

Nakts Brēmenē.  

3. diena – 6. decembris, svētdiena 
 

Dodamies uz Hamburgu! Dienas ekskursijas biļetē (30 eiro) iekļauts 

brauciens ar autobusu no Brēmenes uz Hamburgu (aptuveni 120 km) un 

sabiedriskā transporta dienas karte Hamburgā. 
 

Ziemassvētku laikā visa Hamburga starp Elbu un Alstera ezeru mirdz 

daudzkrāsainās lampiņās, plūst karstvīna un ingvera cepumu aromāts, ielās 

skan Ziemassvētku mūzikas skaņas un valda pacilāts noskaņojums. Šeit 

atradīsiet Ziemassvētku un amatnieku tirdziņus katra gaumei un 

noskaņojumam.  

Grupas vadītāja pavadījumā ekskursija pa Hamburgu. Apskatīsim Elbas 

jauno koncertzāli, sajutīsim Hamburgu kā lielu ostas pilsētu. Brauksim ar 

kuģīti pa Elbu. Iesim pa Elbas apakšu pa vairāk nekā 100 gadus senu 

tuneli. Staigāsim pa Rēperbāni – rajonu, kur savu karjeru sākuši arī 

slavenie Beatles. 
 

Atgriešanās Brēmenē.  

Nakts Brēmenē. 
 

4. diena – 7. decembris, pirmdiena 
 

Rīts vēl Brēmenē. Iespēja paspēt nepaspēto, piemēram, nopirkt vēl kādu 

dāvanu. Plkst. 14.50 lidojums ar “Ryanair” reisu Brēmene–Rīga. 

Ierodamies Rīgā plkst. 17.40 pēc vietējā laika. 

 
 

Piemaksa par vienvietīgu numuru 55 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
• 3 naktis pansijas tipa naktsmītnē Brēmenē bez brokastīm. Naktsmītnē pieejama virtuve. Labierīcības – kopējās 

telpās; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

Aviobiļete kopā ar vienu mazu rokas bagāžas vienību, kuras izmēri ir 40x20x25 cm. 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 

● ceļojuma apdrošināšana 4 eiro, iespēja katram laikus nokārtot bezmaksas apdrošināšanu – EVAK; 

● dienas ekskursija uz Hamburgu (30 eiro); 

● transporta 1 dienas biļete 1 personai (cena atkarīga no braucēju skaita) – no 3,30 līdz 8,5 eiro; 

● nododamā 20 kg bagāža – 35 eur vienā virzienā  

● 10 kg rokas bagāža 14 eur/vienā virzienā. 

● iespēja izvēlēties sēdvietas novietojumu vai sēdvietas kopā ar kādu citu pasažieri – par papildu maksu. Cena tiks 

precizēta; 

● citi personīgie izdevumi; 

● transfērs no/uz Rīgas lidostu 10 EUR vienā virzienā. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 22571221 aija.daudze@balt-go.lv, 

personīgi: „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

piesakoties  otrā iemaksa  

līdz 12.10.2020. 

līdz  

12.11.2020. 

150 EUR 100 EUR atlikusī summa 
 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
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Atsakoties no ceļojuma pēc 12. marta, klients zaudē 150 EUR. Atsakoties pēc 12. oktobra – visu summu.  
 
 
 
 


