Fredag 29.november 2019 – 4 dager

Julemarkedet i Riga

Kom i julestemning!

Latvias hovedstad Riga, ligger i en bukt ved
Østersjøen. Byen har ca. 720 000 innbyggere
(2006), og er den største i de baltiske stater.
Latvias nasjonalforsamling Saeima, regjering
og president holder også til her. Forstedene
er dominert av brede gater og boligblokker
fra sovjettiden. Gamlebyen og sentrum har
mange bygninger i Art Nuveau-stil, og
gamlebyen har i tillegg mange bygninger fra
middelalderen. Byen er relativt flat, og over
takene rager spirene på de mange kirkene,
samt det 368,5 meter høye TV-tårnet, den
høyeste konstruksjonen i byen og det tredje
høyeste tårnet i Europa. Byen har hatt norsk
ambassade siden 1992.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – Fredag 29. november 2019:
Oppmøte på flyplassen om formiddagen, hvor du blir tatt i mot av en reiseleder fra
Vega Reiser. Vi flyr med Norwegian direkte til Riga kl. 10.35. Flytiden er knappe to
timer, og vi lander kl. 13.15. Nå må vi stille klokken en time frem. Ved ankomst tar
vi en felles transport til vårt 4 * hotell. Hotellet ligger sentralt og har en flott SPAavdeling. Herfra er det kort vei til de fleste severdighetene i byen. I Riga finner man
flott og blandet arkitektur, og spennende stilarter. Vi samles til middagsbuffé om
kvelden på hotellet kl. 19.00.
Dag 2 – Lørdag 30. november 2019:
Etter frokost venter Riga på å bli utforsket. Reiseleder står klar i resepsjonen kl.
10.00, og de som ønsker kan være med på en liten historisk spasertur gjennom
Gamlebyen i Riga. Man vil også få tatt en nærmere titt på julemarkedene i byen, og
Zeppelinerhallene skal også besøkes. De store markedshallene er fylt med kjøtt, fisk
og ost. På utsidene finner man flere boder med grønnsaker og andre produkter.
Felles middag om kvelden kl. 19.00.
Dag 3 – Søndag 1. desember 2019:
I dag er det avslapning eller shopping som står for tur, men reiseleder står i
resepsjonen kl. 10.00 om noen ønsker følge på byen. En annen mulighet er å bruke
noen timer i hotellets ESPA-avdeling. Her kan man få en velfortjent og rimelig
forpleining. Man kan også besøke mange av de flotte severdigheter eller museer.
Om kvelden møtes vi i resepsjonen kl. 18.00, og med felles transport reiser vi til en
av Rigas mest spesielle restauranter – Lido. Her spiser vi middag og koser oss
utover litt utover kvelden.
Dag 4 – Mandag 2. desember 2019:
Etter en god frokost er det tid for å tenke hjemreise. Vi sjekker ut av hotellet og kl.
11.30 reiser vi til flyplassen. Flyet har avgang kl. 13:50 og vi lander på Trondheim
Lufthavn Værnes kl. 14.40 lokal tid.
Grunnpris :
kr. 5800,Enkeltromstilegg :
kr. 800,Depositum :

kr. 1500,-

Inkludert:
✓ Direktefly til Riga t/r
✓ To bagasje á
✓ 20kg + håndbagasje t/r
✓ Transitt flyplass – hotell t/r
✓ 3 overnattinger med frokost
✓ 3 frokost
✓ 3 middager
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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