
 
 

 

 

 
 

Andrē Rjē (André Rieu) koncerts Māstrihtā! 
Brisele, Māstrihta, Ķelne un Āhene 

Baudiet unikālo Andrē Rjē orķestra izrādi un uzstāšanos, neatvairāmo valsi, 

klasisko mūziku, operetes un mūziklus vasaras vakarā romantiskajā Vrijthof 

laukumā Māstrihtā! 
 

 8.11.–11.07.2020. (4 dienas) 

Ceļazīmes cena – 728 EUR 
 

 

1. diena – 8.07. 

Izlidošana no Rīgas 11.45 uz Briseli. Ierašanās 13.15 Briseles 

(Charleroi) lidostā. Izbraukšana uz Briseli, iekārtošanās viesnīcā. 

Briseles apskates ekskursija  

Brisele – pilsēta, kuru slavenu dara tās simbols – čurājošais 

puisītis (Manneken Pis), Eirokvartāls, rokdarbnieču mežģīnes, 

beļģu alus un šokolāde... Briseles lielais laukums ar tā ēkām ir 

viens no skaistākajiem baroka stila ansambļiem. Kājāmgājēju 

ekskursijas laikā pa Beļģijas karalistes galvaspilsētu jūs redzēsiet 

Rātsnamu un ģildes mājas vienā no Eiropas skaistākajiem 

laukumiem Grand Place, Briseles simbolu čurājošo puisīti, Sv. 

Dievmātes baznīcu, pasaulslaveno Atomium – vēl vienu Briseles 

simbolu. Nakts viesnīcā Briselē. 

2. diena – 9.07. 

Brokastis viesnīcā. 

Izbraukšana uz Māstrihtu. Romas leģionāri un Kārlis Lielais, 

Pēteris I, Napoleons un Lujis XIV ar trim musketieriem ir bijuši 

Māstrihtā… Pilsētas apskates ekskursija: Vrijthofa laukums, Sv. 

Jāņa un Sv. Servatiusa baznīcas, rātsnams, bijušo kazarmu un 

teātra vēsturiskās ēkas, gājēju iela ar daudziem veikaliem un 

kafejnīcām. Māsa upes krastmalā apskatāmi Brabantas hercogu 

laikmeta lielgabali, vecākie pilsētas vārti un nocietinājumi 

Holandē, Kapteiņa d’Artanjana piemineklis. Pēcpusdienā 

iekārtošanās Māstrihtas viesnīcā “Van der Valk” (4*), kur ir arī 

SPA centrs ar pirtīm un baseinu. 

Vakarā transfērs uz Andrē Rjē koncertu Vrijthofa laukumā 

vecpilsētā. Koncerts sākas plkst. 21.00, pēc tā transfērs uz 

viesnīcu. Nakts viesnīcā. 

3. diena – 10.07. 

Brokastis viesnīcā. Ap  plkst. 11 izbraukšana uz Āheni. Galvenie 

Āhenes pilsētas apskates objekti ir katedrāles un baznīcas. 

Kopumā pilsētā ir 27 reliģiskas ēkas! Visskaistākais ir gotiskā 

stilā celtais Āhenes pfalcs (pils kapela), kur notikusi vācu 
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imperatoru kronēšana.  

Vecpilsētā tirgus laukums, rātsnams, Granus tornis, Rožu māja… 

– viss, kas ir iekļauts Vācijas vērtīgāko pieminekļu sarakstā, jums 

atklās savus noslēpumus un skaistumu. Redzēsiet daudzas gan 

senas, gan modernas strūklakas, uzzināsiet pilsētas vēsturi, to, 

kāpēc Āhene ir Karolingas impērijas garīgo tradīciju, vērtību un 

ideālu mantiniece. Brīvais laiks pusdienām. Nakts viesnīcā Ķelnē.  

4. diena – 11.07. 

Brokastis viesnīcā. 

Ķelnes apskates ekskursija – 10 EUR (par papildu samaksu) 

Ķelne, ko dibinājuši romieši un saukuši par Colonia Agrippina, ir 

viena no senākajām pilsētām Vācijā. 

Pilsēta joprojām ir svarīgs baznīcas dzīves centrs – tās lepnums ir 

12 romānikas stila baznīcas, kā arī slavenais gotiskais Doms. 

Senās Romas mozaīkas, Sv. Martina baznīca, Hohencollernu tilts 

un pilsētas strūklakas, Siena laukums un neparastais rātsnams.  

Uzzināsim, kurš alus ir vispareizākais un kādiem standartiem tam 

vajadzētu atbilst. Visbeidzot uzzināsim, kas slēpjas zem 

nosaukuma Ķelnes ūdens, ko zinām kopš bērnības. Brīvā 

pēcpusdiena iepirkumiem un pusdienām. 

Izbraukšana ar vilcienu uz Ķelnes/Bonnas lidostu. 

Lidojums no Ķelnes plkst. 20.35, ielidošana Rīgā 23.40. 

 
 

 

  

Cenā iekļauts 

- viena vieta komfortablā tūristu klases minibusā 

- 1 nakts viesnīcā Ķelnē un 1 nakts viesnīcā Briselē divvietīgās istabās (ar brokastīm)  

- 1 nakts viesnīcā 4* Māstrihtā ar brokastīm  

- grupas vadītāja pakalpojumi 

- apskates ekskursijas Briselē, Āhenē un Māstrihtā (krievu valodā ar vietējo gidu) 

 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 Apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot no 65 gadu vecuma – individuāla cena) 

➢ Reģistrētā (nododamā) Ryanair bagāža  

➢ Skatu laukums Sv. Jāna baznīcā Māstrihtā – 6 EUR 

➢ Apskates ekskursija Ķelnē 10 EUR (ar vietējo gidu krievu val.). 

➢ Ķelnes karte tūristu apskates autobuss (Koln card uz 24 h) – 9 EUR 

➢ Vakariās “Van der Valk” viesnīcā – 37 EUR (zviedru galds un dzērieni iekļauti cenā) 

 Andrē Rjē koncerta biļete – no 65 EUR (vieta C3 sektorā) 

 75 EUR (vieta C2 sektorā) 

 85 EUR (vieta B3 un B1 sektorā) 

 95 EUR (vieta B2 sektorā) 

 Vietas sektorā A1, A2, A3 izpārdotas! 

 

Grupā 10–14 tūristi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

Vrijthof parka plāns 

 
 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 

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

 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 08.04.2020 

 līdz 08.06.2020 

 

 

200 EUR 200 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. 

 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 30% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt 

citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma 

beigām, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 

mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 

 

 

www.balt-go.lv 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

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

 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 10.03.2020 

 līdz 10.05.2020 

 

 

200 EUR 300 EUR  atlikusī summa 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums
http://www.balt-go.lv/


Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma: 90-60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 

50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu.  

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga 6 mēnešu pēc 

atgriešanās.  

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 
 

http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums

