2021 - JULEMARKED HELG I RIGA - LATVIAS HOVESTAD
Årets julemarked med direktefly t/r fra fredag 10. - mandag 13. desember
Kjekt å reise østover for dem som vil på julehandel i utlandet. Tenk at Air Baltic har
så flotte ruter i desember til og fra Stavanger. Med nydelige reisetider skal vi innta
Riga med sitt flotte bysentrum. Riga har ikke et storbypreg, små markeder fordelt i
gamlebyen gir ypperlig julestemning. Vi finner dem over alt og det største ligger
like ved Domkirken. Det bugner av varer i 2021, da alle har produsert handlaga varer og aldri fått turister til å kjøpe de skikkelig produktene deres. Det kan være trearbeider, skinn, ullstrikk og lin som er en spesialitet i Baltikum. Herlig anledning til
å komme i jule stemning. Kanskje en julekonsert da operaen ligger midt i byen?
Alle nyter å rusle gatelangs i Riga og se på vakre juletrær. Riga påstår at de er juletreets hjemby, og det var i Riga at tradisjonen med juletrær skal ha blitt født for
nesten 500 år siden.
Dag 1
Kl. 12.30
Kl.14.25
Kl.17.20
Kl.18.20
Kl.19.45

Fredag 10. desember
STAVANGER - RIGA MED AIR BALTIC
Fremmøte på Sola og innsjekk.
Flyavgang m. mat på flyet og direktefly til Riga. Idereiser forhåndsbestiller.
Ankomst Riga og busstransfer til vårt historisk 4**** Hotel Justus i sentrum.
Vi ankommer hotellet og sjekker inn.
Samles vi til velkomstmiddag 3 retters meny på vårt hotell.

Dag 2
Lørdag 11. desember
RIGA - BYRUNDE med felles lunsj
Kl.08.00-11.00 Frokost serveres på hotellet.
Kl.10.00
En lokal by guide tar oss med på en by omvisning i sentrum.
Kl.12.00
By omvisningen avsluttes med felles lunsj i en restaurant.
Ettermiddagen til å utforske byen på egenhånd. Julemarkedene er mange
med flott utvalg av lokalprodusert flott håndverk.
Kl.19.00
Middag på vårt hotell.
Dag 3
Søndag 12. desember
RIGA - JULEHANDEL OG JULEKOS
Kl.08.00-11.00 Frokost serveres på hotellet.
I Riga har butikkene og markedshallene åpent til langt utover kvelden.
Barer og puber finnes det også mange av. For interesserte er det mange
spabehandlinger som må forhåndsbestilles i for å få plass.
Prisene er lavere enn i de fleste europeiske storbyer. Her finner vi mange
kjente varehus, men med lavere priser. Om du vil ha pause fra juleshopping,
har Riga nok å by på: i Operaen kan vi bestille rimelige billetter. Her finnes
bilmuseum utfor byen, som for mange kan fremkalle nostalgiske minner fra
Sovjet tiden.
Kl.19.30
Middagen på vårt hotell.
Dag 4
Mandag 13. desember
RIGA - STAVANGER MED AIR BALTIC
Kl.07.00-10.00 Frokost serveres på hotellet.
Kl.10.30
Takker vi for oss og drar med buss til flyplassen for innsjekk på Air Baltic.
Kl.12.50
Flyavgang m. mat på flyet og direktefly til Sola. Idereiser forhåndsbestiller.
Kl.13.45
Ankommer vi Sola grunna tidsforskjell (med 1 time tilbake). Flytid er ca. 2t.
Pris pr. pers i dobbeltrom ved min. 20 deltagere
Inkludert i prisen:
* Direktefly Sola-Riga m. Air Baltic t/r inkl. flyskatt og bagasje
* 2 ganger lunsj m. drikk på flyturen fra og til Sola
* 3 netter på sentralt 4**** hotell inkl. frokost
* Busstransfer fra flyplass tur-retur
* Byrunde i Riga med lokalguide (snakker norsk/svensk)
* 3 x 3 retters middag inkl. 1 drikk/vin/øl/ brus
* 2 x 1 retters lunsj i Riga inkl. 1 drikk/vin/øl/brus
* Reiseleder fra Idéreiser as

kr. 5 700,Tillegg:
* Enkeltrom, kr. 850,* Entreer
* Spa/massasje/beauty
* Evt. konsert
* Ekstra drikke til måltider

Depositum kr. 3 000,- per pers. faktureres ved påmelding. Depositum er ikke refunderbar. Ved avmelding etter
1. oktober 2021 faktureres full pris for turen.

For påmelding. Navn i pass, fødselsdato og år, adresse, mailadresse samt vaksinepass
Husk å sjekke din reiseforsikring. Ta med Helfo-kort fra www.helfo.no
Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll. Det være seg endringer i flyruter,
valuta, avgifter, oljetillegg som er utenfor vår kontroll. Ved produksjon er Covid-19 pandemi
kjent. Reisende må ha vaksinepass og være fullvaksinert for reise til Riga.
Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4351 Kleppe, Tlf. 51 42 57 44, Mobil 909 77 141
www.idereiser.no
ide@idereiser.no
*Firmaturer *Gruppetur *Individuelle *Flybilletter *Hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaturer

