
 
 

 

 

 
LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBAS 

pieredzes apmaiņas brauciens 

uz BAVĀRIJU  
1.–10.07.2019. 

 

Braucēju skaits Cena  LBB/LATABA/LSBB biedriem (EUR) Cena (EUR)  

Vairāk par 42 braucējiem  550 600 

35–41 braucēji 580 625  
   

1. diena – 1. jūlijs, pirmdiena 
 

Izbraukšana no Rīgas 5.00.  

Ceļš caur Latviju, Lietuvu, Poliju. Nakts viesnīcā Vroclavā, Polijā. 
 

2. diena – 2. jūlijs, otrdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Ceļš līdz Drēzdenei. Saksijas brīvvalsts galvaspilsētas Drēzdene – Elbas 

Florence.  

Drēzdenes vecpilsētas apskate: Brīla terase un Elbas krastmala –

drēzdeniešu eleganta pastaigas vieta. Neufraukirche. Zempera opera un citas 

Drēzdenes vēsturiskās celtnes. Cvingers – viens no slavenākajiem mākslas 

muzejiem Vācijā. 

Viesnīca Eslingenes tuvumā 3 naktis. 
 

3. diena – 3. jūlijs, trešdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Marktheidenfeld bibliotēkas apmeklējums  

https://www.stadt-marktheidenfeld.de/bildung-soziales/stadtbibliothek 
 

Vircburgas Universitātes bibliotēkas apmeklējums  
https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/startseite/ 
 

Vircburgas simbols ir Marienberga nocietinājums un rezidence, kā arī 

180 m garais Mainas tilts ar iespaidīgajām svēto figūrām. Abās Mainas 

pusēs atrodami seni traktieri un tradicionāli vīna restorāni ar reģionālo 

franku virtuvi, kur iespējams nobaudīt tradicionālās bavāriešu desiņas. 
 

Nakts viesnīcā.  
 

4. diena – 4. jūlijs, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens Eslingena–Štutgarte 20 km. 

Štutgartes bibliotēkas apmeklējums  

http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/ 

Štutgarte – Rotenburga pie Tauberas upes. Brauciens pa vācu 

romantisko ceļu – Rotenburga pie Tauberes (Rothenburg ob der Tauber) 
 

Rotenburga ir viena no Vācijas romantiskākajām un skaistākajām 
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pilsētiņām. Tās nosaukums tulkojumā nozīmē sarkanais cietoksnis jeb pils, 

kas radies tādēļ, ka pilsēta atrodas kalnā virs Tauberes upes un tās māju 

jumti tradicionāli bijuši sarkani. Ja ir pasaka virs zemes, tad tā ir šeit, kur 

Ziemassvētki mājo visu gadu!  
 

Nakts viesnīcā.  
 

5. diena – 5. jūlijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Eslingene – viena no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm Otrā pasaules 

kara laikā. Šī ir viena no retajām Vācijas pilsētām, kas neskarta izdzīvojusi 

Otro pasaules karu. Lielākā daļa populāro apskates objektu atrodas 

vienkopus, pilsētu ērti apskatīt nesteidzīgā pastaigā – baudot un priecājoties 

par to, cik burvīga ir Eslingena pie Nekāras. 

Pārbrauciens Eslingena–Bīberaha 120 km. 
 

Bibliotēkas apmeklējums Bīberahā 

https://miz.biberach-riss.de/ 
 

Viesnīca Fisenē.  
 

6. diena – 6. jūlijs, sestdiena  
Brokastis viesnīcā.  

Bavārijas pasaku karaļa pilis. 

Linderhofas pils – karaliska villa rokoko stilā pēc franču parauga, veltījums 

Francijas karaļiem. Kad pilī sāka dzīvot karalis Ludvigs II, tā nemaz 

nelīdzinājās sākotnējos plānos paredzētajai, jo viņš savas vēlmes nebija 

pilnīgi novērtējis. 

Noišvānšteinas pils (Neuschwanstein Schloss) – ievērojamākā un 

apmeklētāju novērtētākā Ludviga II celtne, kas gan ir pilnīgi pretēji paša 

karaļa vēlmēm – viņš savas pilis labāk būtu nojaucis, nekā ļāvis tās apmeklēt 

samaitātajai un ļaunajai tautai. Pils celta īstajā Vācijas seno bruņinieku piļu 

stilā – sniegbalta, uz stāvas klints un gleznaina kalna fona, izskatās tiešām 

pēc pasaku pils. Pats karalis gan pilī uzturējies ļoti maz – tikai 172 dienas. 
 

Obergammerau ir pilsēta muzejs, kur brīnišķīgi apgleznotās namu fasādes 

un kokgriezumi atgādina gan senas pasakas, gan Bībeles motīvus. 

Apmeklēsim Etāles (Ettal) klosterbaznīcas apmeklētājiem pieejamo daļu, 

kas sākotnēji celta gotiskā, vēlāk pārbūvēta baroka stilā un ir viena no 

ievērojamākajām Dienvidvācijas baroka celtnēm.  

Jau kopš seniem laikiem klosterī tiek ražots Etāles klostera liķieris, kuru 

suvenīru veikaliņos var nopirkt arī šodien! 
 

Nakts viesnīcā.  
 

7. diena – 7. jūlijs, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Uzbrauksim ar pacēlēju Alpšpicē, kur paveras brīnišķīgs skats uz Vācijas 

augstāko virsotni Cūgšpici. Nesteidzīga kalnu pastaiga apmēram 3 stundu 

garumā. 
 

Dosimies uz Austriju, kur pārvarēsim nedrošības sajūtu un izbaudīsim 

405 m garo "Highline179" tiltu virs koku galotnēm Alpos .Tas savieno 

divas pilis – Klaudijas fortu vienā kalna galā un Ērenbergas (Ehrenberg) 

pilsdrupas otrā.  

Pacēlājs uz Alpenšpici – 25 EUR no personas 

Austrijas trošu tilts – 10 EUR no personas.  
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8. diena – 8. jūlijs, pirmdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Gerestrīdas bibliotēkas apmeklējums  

https://www.geretsried.de/gaming-in-der-stadtbuecherei 

Vācijā ir virkne patiesi brīnišķīgu ezeru, kas atspoguļo valsts dabisko 

skaistumu. Tēgernzē (Tegernsee) ir tirkīzzils ezers Bavārijas Alpos, kura 

krastos paveras lieliskas iespējas pārgājieniem, riteņbraukšanai un 

piedzīvojumu sportam. Brauciens ar kuģīti pa Tēgernzē.  

https://www.seenschifffahrt.de/fileadmin/user_upload/Fahrplaene/TS_Fahrp

lan_Winter.pdf 
 

Minhenes vecpilsēta. 
 

Nakts viesnīcā.  
 

9. diena – 9. jūlijs, otrdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Bavārijas valsts bibliotēkas apmeklējums  

https://www.bsb-muenchen.de/ 
 

Nirnberga – visvāciskākā no Vācijas pilsētām. Tā ir greznu gotisko 

baznīcu, apburošu strūklaku, rotaļlietu, un piparkūku pilsēta. Apskatīsim 

Sv. Lorenca katedrāli, Veco rātsnamu, Sv. Zēbalda katedrāli, Svētās 

Dievmātes baznīcu ar dejojošajiem cilvēciņiem, A. Dīrera māju muzeju, 

Kaizenburgas pili, no kuras atklājas lieliska pilsētas panorāma. Un, protams, 

slavenās Nirnbergas desiņas! 
 

Viesnīca Vroclavā 
 

10. diena – 10. jūlijs, trešdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš. Vroclava – Rīga 1100 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR 

nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), ceļošanai nav derīgas! 
 

Uzmanību! 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.  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.03.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.04.2019. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

100 EUR 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. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 30% no ceļazīmes 

summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto naudu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētājā ceļojumā.  

Brauciens tiek organizēts pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības pasūtījuma. Pēc brauciena tiks saņemts 
profesionālās pilnveides 8 stundu apliecinājums.  

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā 

 visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Papildu izmaksas*:  

 apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65 gadu 

vecuma – individuāla cena) 

 Linderhofas pils apmeklējums – 9 EUR 

 Pacēlājs uz Alpenšpici – 25 EUR 

 Austrijas  trošu tilts – 10 EUR 

 Brauciens ar kuģīti – cena tiks precizēta 

 

 *Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi 

pirms brauciena. Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl citi objekti un maltītes! 
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