
Brauciens uz Austriju (Vulkānzemi)  
2018. gada 14.-21. aprīlis (8 dienu brauciens) 

Dalības maksa 300 EUR 
 

1. DIENA: 14. aprīlis – sestdiena 

Ap pl. 5.00 – 6.00 izbraucam no Liepājas. Pusdienas Polijā.  

Viesnīca Čenstohova (Polija).  
 

2. DIENA: 15. aprīlis – svētdiena 

Brokastis viesnīcā, izbraucam! Pa ceļam iespējama apstāšanās Vīnē, brīvais laiks un pusdienas. 

Ap 19.00 vakarā ierodamies Feldbahā Austrija. Naktsmītne un vakariņas pansijā Raabtal, Paurbach. 

Turpmākās 3 dienās Austrijā iepazīsimies ar reģionā attīstību un vietējo uzņēmēju atbalstu, apmeklēsim 

vietējos mazos ražotājus, kas popularizējot Štīrijas zemi, ražo tikai vietējas izcelsmes, tradicionālus, 

kvalitatīvus produktus. 
 

3. DIENA: 16. aprīlis - pirmdiena 

8.30 – izbraucam. 

9.30 Štīrijas zemes “vēstnieks” “līderis” mūs iepazīstinās ar reģiona vēsturi, politiku, vietējās teritorijas 

attīstību. Apmeklēsim: 

- Vietējo zemnieku tirdziņu, kur ir pieejams vairāk, nekā 300 dažādu lauksaimniecības produktu sortiments. 

- Mazu, “feina”  alus ražotni. Senas tradīcijas, garša un dzīvesziņa. 

- Cūkgaļas izstrādājumu ražotni – vieni no labākajiem šķiņķiem Eiropā. 

- Inovatīva kaltēšanas metode. Tiek gatavoti “Spēka maisījumi” – kaltēti augi, ogas, augļi, sēklas. 

- Ābolu vīna pārdošanas apvienību – 7 lauksaimnieku sadarbība senu ābolu šķirņu ābolu audzēšanā, 

vienreizēja vīna ražošanā. Ābeles tiek audzētas īpašā veidā  - “salmu ābeles”.  

- vakariņas ar skatu uz vecākā vulkāna galotni. Īpašnieks savulaik strādājis par zāģa meistaru, bija apguvis 

arī gastronoma prasmes (pārtikas tehnoloģiju), un atgriezās pie pārtikas produktu gatavošanas un 

pārdošanas. 

Atgriešanās viesnīcā ap 19.00. 
 

4. DIENA: 17. aprīlis - otrdiena 

8.30 – izbraucam. Apmeklēsim: 

- Vietējo dārzkopju apvienība. Plūškoku dārzi un produkti, ko iegūts no plūškoka ogām un ziediem. 

- Mārrutku audzētājs un pārstrādātājs. 

- Vietējo, Štīrijas zemē savvaļā augošo ziedaugu kompozīcijas. 

- Kooperatīvs – vilnas pārstrāde, filca ražotne, dažādu filcētu lietiņu izgatavošana “laika mašīna?” 

- Šokolādes manufaktūra. Arī šokolāde tiek ražota no vietējām, bioloģiski audzētām izejvielām. 

Atgriešanās viesnīcā ap 19.00. 
 

5. DIENA: 18. aprīlis - trešdiena 

8.30 izbraucam. Apmeklēsim:  

- Bioloģiskā zemnieku saimniecība. Audzē rozes, aronijas, ķirbjus (tikai vietējās izcelsmes šķirnes). 

- Kapfenšteinas pils, bio vīna darītava. 

- Lauksaimniecības un mežsaimniecības koledža Hatzendorfā. 

- Kooperatīvs – vietējās izcelsmes kviešu audzētāji, dzirnavas, maizes ceptuve. 140 laiku saimniecības 

kooperējas, lai maltu 1 dzirnavās un ceptu kopējā ceptuvē šīs zemes senās kviešu šķirnes miltu 

izstrādājumus. 

Atgriešanās viesnīcā ap 19.00. 
 

6. DIENA: 19. aprīlis - ceturtdiena 

Ap plkst. 6:00 dodamies prom no Austrijas, caur Grodig (netalu no Zalcburgas) - Berchtesgaden - Linz – 

viesnīca pilsētā Česke Budejovice. Pa ceļam dažādas apskates vietas.  
 

7. DIENA: 20. aprīlis – piektdiena  

Česke Budejovice - Prāga – viesnīca pilsētā Lodza ( c. Hralec Kralove). Pa ceļam dažādas apskates vietas. 
 

8. DIENA: 21. aprīlis - sestdiena 

Agrs rīts. Izbraucam! Liepājā atgriežamies vēlā naktī!  

 

Cenā iekļauts: autobuss, viesnīcas, brokastis viesnīcās, tulks, apdrošināšana; viss, kas notiek Austrijā, sākot 

no vakariņām 15. aprīlī un beidzot ar brokastīm 21. aprīlī.  


