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“IR Kultūras ceļojums uz Berlīni un Hamburgu 23 - 25.02.2019.” 

 Ivetas Apkalnas un akadēmiskā kora “Latvija” koncerts ar P. Vaska pirmatskaņojumu Elbas 
filharmonijas lielajā zālē. 

 Īpaši mūsu grupai organizēts Berlīnes mākslas bunkura apmeklējums mākslas ekspertu pavadībā. 

 Skandalozās izstādes “Saul Leiter / David Lynch / Helmut Newton. Nudes” apmeklējums Berlīnes 
fotomākslas muzejā.  

 Iespēja apmeklēt V.A. Mocarta operu “Le Nose di Figaro” Hamburgas valsts operā.  

 Hamburgas modernās arhitektūras, mākslas un fotogrāfijas valdzinājums.  
 
23. februāris  (sestdiena) 

 Laiks Aktivitāte 

06:00 

 
Grupas dalībnieku tikšanās lidostas Rīga izlidošanas zālē pie Informācijas stenda. Grupas vadītāja – 
Solvita Lapiņa (tālr.: 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” logotipu un 
būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku;  
 
Nododamās bagāžas reģistrācija reisam BT251 Rīga – Hamburga (nododamā bagāža: līdz 20kg un 
rokas bagāža: līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  
Katrs grupas dalībnieks lidostā saņems aploksni kurā būs:  

 iekāpšanas kartes abiem lidojumiem (pirms izlidošanas no Rīgas tiks noformētas 
iekāpšanas kartes gan lidojumam Rīga – Berlīne, gan Hamburga – Rīga);  

 ceļojuma apdrošināšana;  

 ceļojuma programma; 

 noderīga informācija par Hamburgu (sabiedriskā transporta karte, informācija par vietām 
un muzejiem, kurus vērts apskatīt u.c. informācija). 

07:35 Izlidojam uz Berlīni ar AirBaltic reisu BT211 

08:15 
Ielidojam Berlīnes Tēgeles starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. Laika starpība Rīgai ar 
Hamburgu: -1 stunda 

08:45 – 09:25 Transfērs no lidostas uz Boros Foundation mākslas bunkuru (bagāža paliek autobusā). 

09:25 – 10:15 Brīvais laiks rīta kafijai un/vai brokastīm (patstāvīgi). 

10:30 – 12:00 
Boros Foundation mākslas bunkura apmeklējums mākslas ekspertu pavadībā. Grupai tiks dalīta 2 
daļās un katrai būs savs mākslas eksperts angļu vai vācu valodā. Nepieciešamības gadījumā tiks 
nodrošināts  tulkojums uz latviešu valodu.  

12:15 – 12:30 Transfērs uz Helmuta Nūtona fondu/Berlīnes fotogrāfijas muzeju. 

12:30 – 13:30 Izstādes “Saul Leiter / David Lynch / Helmut Newton. Nudes” apmeklējums 

13:30 – 16:45 Transfērs līdz Hamburgai. 

16:45 
Iekārtošanās viesnīcā “Hotel Fürst Bismarck”.  
Vienīcas adrese: Kirchenallee 49, 20099 Hamburga. +49 40 790251640 

No 16:45 
Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas iepazīšanai vai iespēja apmeklēt V.A.Mocarta operu “Figaro 
kāzas” Hamburgas valsts operā (par papildus samaksu). 

 19:00 – 22:00 V.A.Mocarta opera “Figaro kāzas” Hamburgas valsts operā. 

 
    

24.februāris  (svētdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 - 09:50 Brokastis viesnīcas restorānā. 
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10:00 – 12:00  

Ekskursija pa Hamburgu (ar autobusu) angļu valodā runājoša gida pavadībā ar apstāšanās 
pauzēm pie interesantākajiem objektiem    
Ekskursijas laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar austiņām, kurās tiks translēts gida stāstītais un 
nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā. 

12:00 – 13:30 
Ekskursija gida pavadībā pa Elbas filharmonijas ēku – “Elbas filharmonija kā mūsdienu 
arhitektūras paraugstunda”. 

13:30 – 13:45 Transfērs līdz Deichtorhallen (Modernās mākslas muzejs). 

No 14:00 
Deichtorhallen (Modernās mākslas muzejs) un Haus der Photographie (Fotogrāfijas muzejs) 
apmeklējums. No plkst. 12:00 līdz 16:00 Deichtorhallen restorānā FILLET OF SOUL ir pieejams 
pusdienu piedāvājums.  

 Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas baudīšanai. 

18:20 Grupas tikšanās viesnīcas vestibilā. 

18:30 – 19:00 Transfērs ar autobusu uz Elbas filharmoniju 

20:00 

Ivetas Apkalnas un akadēmiskā kora “Latvija” koncerts. 
Programmā:  
Lionel Rogg La cité celeste aus Deux visions de l'apocalypse 
Thierry Escaich 3 Motets für Chor und Örgel 
Pēteris Vasks Cantus ad pacem 

 
Pārtraukums 
Aivars Kalējs  Lux aeterna / Hommage à Olivier Messiaen 
Olivier Messiaen  Louange à l'éternité de Jésus / Quatuor pour la fin du temps 
Ēriks Ešenvalds A Drop in the Ocean 
Pēteris Vasks Veni Domine (skaņdarba pirmatskaņojums). Darbs radīts pēc Elbas filharmonijas 
pasūtījuma 

Pēc 22:00 
Saruna pie vīna glazes ar Ivetu Apkalnu. Tikšanās ar mākslinieci viesnīcas The Westin bārā 
TheBridgeBar  (8. stāvā) ar panorāmas skatu uz Hamburgas ostu.  
Būs iespējams saņemt Ivetas Apkalnas autogrāfu. 

23:45 Transfēts no Elbas filhamonijas ar autobusu uz viesnīcu.  

25. februāris (pirmdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

06:00 – 10:30 Brokastis viesnīcas restorānā. 

Līdz 12:00 
Viesnīcas numuriņi ir jāatbrīvo un bagāža jānovieto viesnīcas bagāžas glabātuvē līdz plkst. 12:00 
(to ir iespējams izdarīt arī agrāk). 

 

Brīvais laiks patstāvīgai Hamburgas iepazīšanai vai  
Iespēja doties organizēti (ar autobusu) uz vienu no Ziemeļvācijas lielākajiem outlet (atlaižu 
iepirkšanās) centriem McArthurGlen Designer Outlet Neumünster.  
Izbraucam no viesnīcas: 11:00; atgriežamies viesnīcā 17:00. Par papildus samaksu. 

17:30 Transfērs no viesnīcas Hotel Fürst Bismarck uz lidostu. 

18:00 
Reģistrēšanās lidojumam un bagāžas nodošana reisam uz Rīgu, reiss BT 252. 
Nododamā bagāža (līdz 20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā. 

19:35 Izlidošana uz Rīgu, reiss BT 252. 

22:30 Ielidošana Rīgā 

 


