5 DAGES REJSE TIL RIGA I MAJ 2016
Nedenstående er som beskrevet af Vitus Rejser.

TIDSPUNKT

Udrejse søndag den 22. maj og hjemrejse torsdag den 26. maj. I alt 5 dage inklusive rejsedagene.
Med fly fra KASTRUP LUFTHAVN
22/5
København/Riga
26/5
Riga/København

kl. 10.55-13.30
kl. 19.00-19.40

med BT132
med BT139

BT = Air Baltic. Tiderne er lokaltider.

PRIS
kr. 3.195,- pr. person i delt dobbeltværelse
PRISEN INKLUDERER:
• Fly København-Riga t/r
• Alle skatter og afgifter p.t. kr. 795,• Transfer lufthavn-hotel t/r
• 4 nætter i Riga på Wellton Old Riga Palace Hotel*** (evt. tillæg afhængig af værelsestype, jf.
nedenfor)
• 4 x morgenmad
• 2 x frokost (4. og 5. dag)
• 1 x middag (1. dag)
• Byrundtur i Riga
• Besøg i den ortodokse kirke
• Riga Balzam og chokolade på Black Magic Café
• Rundvisning på Art Nouveau Heritage Museum, inkl. adgang
• Sejltur på Daugavafloden, inkl. et glas mousserende vin
• Dansktalende rejseleder på rejsemålet
• Moms
Tillæg pr. person:
Eneværelse
Stort dobbeltværelse
Afbestillingsforsikring
Ekstraudflugt til Jurmala
Administrationstillæg

kr. 775,- (se nærmere om antal nedenfor)
kr. 200,- (se nærmere nedenfor)
kr. 195,kr. 335,- (se nærmere i programmet nedenfor)
kr. 69,-

Administrationstillægget er obligatorisk og dækker omkostninger til Rejsegarantifonden og
Rejsebureauernes Udvidede Ansvarsforsikring.
TUREN ARRANGERES SOM EN SEPARAT TUR FOR AIACE MEDLEMMERNE OG ER DERFOR BASERET PÅ
MINIMUM 35 OG MAXIMUM 40 DELTAGERE.

OBS. På grund af den fordelagtige pris, er der et bestemt antal værelser til rådighed, nemlig 6

enkeltværelser, 11 mindre dobbeltværelser og 6 større dobbeltværelser (se mere om størrelser nedenfor).
Denne værelseskombination kan der IKKE ændres på. Værelsesfordelingen sker efter ”først-til-mølle”princippet, således at de først tilmeldte har mulighed for at ”vælge”, mens de sidst tilmeldte kan blive
nødsaget til at acceptere f.eks. et tillæg for et større værelse eller at skulle finde en med-rejsende at dele
værelse med.

PRISFORBEHOLD
Ovennævnte priser er baseret på valutakurser og oliepriser pr. 1/8-2015. Ved ændring i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- eller
startafgifter, valutakurser samt oliepriser, som Rejsebureauet ikke har nogen indflydelse på, tager bureauet
forbehold for ret til at opkræve tillæg, ligesom ændringer kan medføre en reduktion af rejseprisen, dog kan
en evt. prisstigning ikke overstige 10% af rejsens pris, og vil af Rejsebureauet blive varslet senest 20 dage
før afrejse. Rejsebureauet oplyser, at en regulering af rejsens pris er meget sjældent forekommende.

TILMELDING

Tilmelding skal sendes skriftligt (helst pr. mail) til Solvejg Bosche, solvejg.bosche@yahoo.com med
angivelse af følgende detaljer for hver person:
1. fulde navn (som anført i passet)
2. fødselsdato og – år
3. email-adresse
4. værelsestype (enkelt, mindre eller større dobbeltværelse). For dobbeltværelser, skal der til brug for
indkvartering endvidere anføres, hvem man ønsker at dele dobbeltværelse med
5. eventuelt ønske om at deltage i ekstraudflugten til Jurmala (se nedenfor – kræver mindst 15 deltagere
for at blive gennemført).
Der henvises til Vitus Rejsers generelle rejsebetingelser på bureauets hjemmeside www.Vitusrejser.dk/rejsebetingelser . Bemærk, at det er bureauets generelle individuelle betingelser, og at nogle af
disse derfor ikke gælder for fælles grupperejser.
Endvidere skal oplyses, om man ønsker at tegne afbestillingsforsikring via Vitus Rejser. En sådan gælder kun
i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med ”alvorlig og akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald”. Se mere
på rejsebureauets hjemmeside, http://www.vitus-rejser.dk/rejse-og-afbestillingsforsikring. Bemærk, at
man måske har en afbestillingsforsikring via sin indboforsikring, så denne bør tjekkes før bestilling af
rejsebureauets afbestillingsforsikring. Ønsker man at tegne en afbestillingsforsikring hos rejsebureauet, kan
denne ikke fortrydes, da den træder i kraft ved betaling heraf og gælder frem til afrejsedagen. Det skal
bemærkes, at da turen er en fælles tur, kan der ikke betales direkte til rejsebureauet, og det er derfor ikke
muligt at anvende eventuel afbestillingsforsikring via kreditkort.
TILMELDINGEN ER KUN BINDENDE, hvis der SAMTIDIG indbetales depositum og administrationstillæg, i alt

kr. 1.069 til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 3975746. Husk angivelse af navn(e)
+ Rigatur. Ønskes afbestillingsforsikring, skal beløbet herfor, kr. 195 pr. person, overføres samtidig.

Frist for tilmelding OG betaling er senest onsdag den 7. oktober 2015
Det skal bemærkes, at fristen er udtryk for, at der er tale om en tur til en meget fordelagtig pris, hvorfor
Rejsebureauet skal have hurtig tilmelding.

Listen over deltagerne vil blive sendt til Vitus Rejser. Restbeløbet (inkl. evt. beløb til ekstraudflugten) vil
blive opkrævet i marts 2016.

HOTEL – Wellton Old Riga Palace Hotel***

Vi bliver indlogeret på et populært hotel med en fantastisk beliggenhed i en stille gade midt i den gamle
bydel og tæt på Daugavafloden. Hotellet ligger i gåafstand til både seværdigheder og gode spisesteder, og
det er et charmerende ”art deco”-hotel med restaurant, hyggelig lobby og bar med sommerterrasse. Der er
elevator og gratis adgang til hotellets fitness- og velværecenter med spabad og sauna.
Hotellets hjemmeside er: http://wellton.com/en/wellton-old-riga-palace-hotel/about-hotel.
Værelserne er enkelt indrettet og er på ca. 13-15 m2 (de mindre dobbeltværelser). De har tv, elkedel,
minibar, hårtørrer, aircondition, sikkerhedsboks og gratis WiFi. De større dobbeltværelser er på 15-20 m2
og medfører et tillæg på 200 kr. pr. person (se yderligere ovenfor om værelsesfordelingen).

LIDT OM REJSEMÅLET

Baltikums største by er det rene eventyr. Flere og flere har fået øjnene op for skønne Riga med dens
fantastiske huse med jugendfacader, gourmetrestauranter og stemningsfulde caféer. Riga er både hyggelig,
levende og traditionsrig. En dejlig rejse til en usædvanlig god pris!
I 2014 kårede rejseforlaget Lonely Planet Riga som en af verdens ti bedste byer, og samme år var Riga
Europas kulturby. Letlands hovedstad er levende, stemningsfuld og har en helt særlig tiltrækningskraft. Den
er traditionsrig og byder på Europas største og mest imponerende antal bygninger i jugend/art nouveau
stil. Som et åbent museum findes her mere end 750 huse med overdådigt pyntede husfacader. Hundredvis
af de gamle, flotte bygninger er smukt renoveret. At spadsere gennem dette kvarter er ren nydelse. Det
historiske område er ikke uden grund at finde på UNESCOs verdensarvsliste.
Riga har også et unikt middelalderkvarter fyldt med hyggelige caféer og restauranter i de smukke,
brostensbelagte gader. Som en løbeild har cafélivet spredt sig i hele Rigas centrum og giver byen en særlig
livlig atmosfære. De gammeldags tunge retter er udskiftet med herlige retter inspireret fra det nordiske
køkken. Smag de friske fisk, rugbrød med kommen, hjemmelavede mælkeprodukter, lettisk mousserende
vin, øl eller Riga Balzam – Letlands svar på Gammel Dansk. Nyd en kop varm chokolade på Café Emihla
Gustava eller Café Kuze.
Riga er i dag kendt for gastronomiske oplevelser, højt serviceniveau og fornuftige priser.

PROGRAM

1. dag: Udrejse og byrundtur i Riga

Om formiddagen afrejse fra Kastrup Lufthavn, København, med Air Baltic til Riga.

Inden tjek ind på hotellet, tager vi en kort byrundtur i bus forbi de fine, farverige, gamle træhuse langs
Daugavafloden, der gennemskærer byen. Nogle af husene er nyistandsat, andre forfaldne, og mange har
smukke udskæringer, skodder og fine døre. Her bor en del af byens kendte borgere.
Vi fortsætter forbi det store nationale bibliotek. En meget moderne bygning, som har stor betydning for
byens indbyggere og ikke mindst i 2015, hvor Letland varetager formandskabet for EU.
Vi kigger ind i den ortodokse kirke med de smukke løgkupler. I sovjettiden blev kirken brugt som
planetarium, men efter Letlands selvstændighed fungerer bygningen igen som kirke.
Efter rundturen indkvartering på hotellet. Fælles middag på hotellet om aftenen, 2 retter inkl. kaffe/te, inkl.
i prisen.

2. dag: På opdagelse i den gamle bydel

Vi slentrer gennem det middelalderlige kvarter og oplever livet i Rigas labyrint af smalle gader og åbne
pladser. Forbi nationaloperaen, det gotiske Sorthovedernes Hus, de svenske porte og krudttårnet. Man
føler sig hensat til en svunden tid! På Rådhuspladsen, der er smukt omgivet af gamle huse, finder vi boder
med lettisk brugskunst. Fine duge og servietter i hør, strikvarer, træarbejde og ravsmykker. I hjertet af den
gamle by ligger domkirken. Mærk stemningen på pladsen på egen hånd eller tag med rejselederen ind i
selve domkirken til en lille orgelkoncert på blot 20 minutter (entré ca. EUR 7 - ikke inkluderet). Organisten
sender med orglets 6718 piber et mægtigt brus ud i kirkerummet. Det fantastiske orgel er et af Europas
største. Herefter besøger vi den meget spændende café Black Magic, hvor vi smager Riga Balzam (inkl. i
prisen) og nyder et stykke chokolade af høj kvalitet (inkl. i prisen). Den sorte bitter drikkes både til kaffen,
hældes over vaniljeis samt bruges i drinks og kager. Efter en hemmelig opskrift skabte apoteker Kunze i
1752 den populære drik som medicin mod alt - undtagen kærlighed. I skipperbyen Marstal på Ærø er
drikken nærmest en nationaldrik.

Der er mange gode restauranter tæt på hotellet og rejselederen anbefaler gerne et godt spisested til
aftenens middag.

3. dag: Dagen på egen hånd eller ekstraudflugt til Jurmala

Brug dagen til på egen hånd at udforske Riga eller tag med på en ekstraudflugt til Jurmala.

Ekstraudflugt til Jurmala – 335 kr. pr. person

Skal reserveres samtidig med tilmeldingen og kræver minimum 15 deltagere.
Bustur. Jurmala er strand, sand og vand - Letlands riviera. Blot 20 km fra Riga ligger et område af fiskelejer,
der igennem tiden er vokset sammen. Om sommeren er kurbyen en magnet for besøgende, der ønsker at
nyde livet langs den 32 km lange sandstrand, mærke havets friske brise eller hygge sig med
spabehandlinger for krop og sjæl. Jurmala er også kendt for sine eksklusive villaer i ægte Pippi
Langstrømpestil med verandaer og skodder. Her ses charmerende træhuse i grønne, gule og røde farver,
der blev bygget til Rigas overklasse. Siden 1800-tallet har Jumala været kendt for rekreation, og i
sovjettiden var Jurmala et meget populært sted for KGB- og partitoppen, og lukket for den almindelige
befolkning. På udflugten til Jurmala passerer vi nogle af byens fine rigmandshuse, og spadserer gennem
gågaden, der fører ud til stranden.
Nyd en frokost på egen hånd eller tag med rejselederen på en gåtur langs stranden til den berømte
Restaurant Orizzonte, der ligger næsten helt nede ved vandkanten. (Individuel bestilling og betaling hos
rejselederen. 2 retter ca. EUR 20 pr. person).
En dag med masser af strandidyl.

4. dag: Jugendkvarteret

En gåtur i det eventyrlige jugendkvarter, hvor vi imponeres over de mange smukke huse. Dyr, blomster,
kvinder, geometriske mønstre og bølgende former ses overalt på husfacaderne og præger hele bydelen. De
overdådigt pyntede huse til det finere borgerskab stammer fra en tid, hvor Riga var en af de største byer i
det russiske imperium i slutningen af 1800-tallet. Samtidig var denne stil blevet moderne mange steder i
Europa. Løft hovedet og kik op på husene på turen gennem Alberta iela – en særlig interessant gade. Her
ses grinende, sure, skrigende og smilende ansigter. I jugendstil findes også møbler, plakater, smykker og
masser af brugsting.

Vi tager på en spændende rundvisning på Art Nouveau Heritage museet (adgang inkl. i prisen), der ligger i
en lejlighed i jugendstil. Derefter hygger vi os med en let frokost inkl. te/kaffe (inkl. i prisen) på lokal
restaurant i området.
Måske et lille besøg i Art Nouveau butikken inden turen går tilbage til hotellet?

5. dag: Sejltur på Daugavafloden

På en sejltur i små, gamle træbåde oplever vi Rigas tårne og spir fra flodsiden. Den 1.020 km lange
Daugavaflod udspringer i Rusland og løber gennem Hviderusland og Letland til udmundingen i Rigabugten
ved Østersøen. Allerede i vikingetiden var det en vigtig transportvej. Om bord nyder vi et glas lettisk
champagne (mousserende vin) (inkl. i prisen). På den berømte restaurant Kalku Varti hygger vi os med en
sen afskedsfrokost (2 retter – inkl. i prisen). Restauranten er smukt indrettet i moderne lettisk stil og
kokken, Raimonds Zommers, har vundet flere priser.
Vi tjekker ud af værelset om morgenen, men bagage kan opbevares på hotellet efter morgenmaden og
indtil afgang til lufthavnen.
Først på aftenen flyver vi med Air Baltic til Kastrup Lufthavn, København.

