RIIKA PUUTARHATEEMA 2-5.8.2021 (ma-to)
Latvian pääkaupunki, Riika; Jurmalan pitsihuvilat &
Rundalen palatsi

Vuosi vaihtui ja toivotaan, luotetaan että nyt onnistuu.
Suuntaamme Viron kautta Latviaan, tutustumme Latvian pääkaupunkiin, sen
nähtävyyksiin, kasvitieteelliseen puutarhaan, Jurmalan pitsihuviloihin ja
uimarantaan ja Rundalen palatsiin ja sen kauniiseen puistoon. Latviassa opas on
kahtena päivänä kanssamme. Tule mukaan nauttimaan matkasta!
2.8 maanantai Bussireitti (alustavasti) Virttaa-Loimaa-Aura-Turku- Helsingissä olemme klo 6.30. Tallink m/s
Star lähtee klo 7.30 ja on Tallinnassa klo 9.30. Kokoontuminen bussille ja matka jatkuu kohti Latviaa.
Ennen rajanylitystä vierailemme Uulussa ”värikkäässä ” puutarhassa ja nautimme kahvit. Rajanylityspaikalla
lyhyt tauko ja ajo Riikaan. Tänään tutustumme myös Riian kasvitieteelliseen puutarhaan. Majoittuminen n.
klo.19.00 Radisson Blu hotel Latvijaan, illallinen hotellilla. www.radissonhotels.com
3.8 tiistai Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan kanssa päivän retkelle. Suosittu puutarhaihmisten
käyntikohde DAYLILY puutarha (melkein 1000 erilaista päivä liljalajiketta) www.daylily.lv ( n. 1 h ajomatka
Riiasta), Jurmalan pitsihuvila-alue, uimaranta, lounas ja Riian kaupunkikierros. Noin klo. 18.00 olemme
takaisin hotellilla. Illalla omatoimista Riikaan tutustumista. Mahdollisuus lähteä bussilla suureen Lido
ravintolaan (suuri hirsinen ravintola / melkeinpä vapaa-ajanviettokeskus), omakustanteinen ruokailu.
4.8 keskiviikko. Aamiaisen jälkeen lähtö hotellilta oppaan kanssa. Rundalen palatsi (kuvassa) ja sen upea
ranskalainen puisto ja ruusutarha, www.rundale.net Ruokailu päivällä. Rundaleen ollaan perustamassa
”vanhojen perinnekasvien alue”, nähdään missä vaiheessa se on. Ennen Riikaan tuloa vierailemme vielä
Strubergien puutarhassa. klo.16- 17.00 takaisin hotellilla ja vapaa ilta.
5.8 torstai, aamiaisen jälkeen lähtö hotellilta kohti Tallinnaa. Matkalla pysähdykset Latvian (Baltezers) ja
Viron puolella taimimyymälöissä. Ostosaikaa Tallinnaan jää tunnin verran. Tallink Megastar lähtee klo
19.30 ja saapuu Helsinkiin klo 21.30. Paluu lähtöpysäkeille.

Hinta: 490 €/hlö/H2, min 34 hlöä (sis. yllä mainitun ohjelman ja mainitut ruokailut).
Matkan voi tehdä myös ilman osallistumista Latvian päivien ohjelmaan, hinnasta – 25€/hlö.
Lisämaksusta: 1-hengen huone 100 €/hlö, laivalla aamiais-Buffet 14 €/hlö, paluuruokailu laivalla 27€/hlö.
Matkalla tarvitaan mukana passi tai henkilöllisyyskortti.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET RYHMÄN YHTEYSHENKILÖLLE 2.6 MENNESSÄ. Matka toteutetaan
koronatilanteen salliessa / THL määräysten mukaisesti edetään.
ILMOITA: NIMI, SYNTYMÄAIKA, AUTOON TULOPAIKKA, PUH NUMEROSI, HUONEKAVERI, LISÄMAKSULLISET
TILAUKSET, RUOKA-AINE ALLERGIAT.
Matkanjärjestäjän peruutusehdot, mikäli matkustaja peruuttaa matkansa: (myös sairaustapauksissa)
31 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan varauskuluina 50 €, 30-14 vrk ennen matkan alkua veloitetaan 75 % matkan hinnasta,
13 vrk ennen matkan alkua veloitetaan koko hinta. Jos matka joudutaan perumaan THL määräysten vuoksi, kaikki asiakkaiden
maksamat maksut palautetaan. Jos peruutus tapahtuu muusta syystä asiakkaan puolelta on voimassa ylläolevat peruutusehdot.
Emme vastaa matkaohjelman muuttumisesta tai hotellin vaihdoksesta meistä riippumattomista syistä. Kohteiden järjestys saattaa
muuttua. Suosittelemme matkavakuutusta peruutusturvalla. Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matkan toteutuminen jos
matkalle on/jää liian vähän lähtijöitä. Matka laskutetaan ennen matkaa ja laskun mukana lähetetään bussiaikataulu.

Matka-Viitala Oy, Virttaanraitti 239, 32560 Virttaa, 044 0405140
e-mail: info@matkaviitala.fi, www.matkaviitala.fi Toimistomaksu 5 €/lasku
Jos matka laskutetaan yhdistykseltä (yhdellä laskulla) ei tule toimistomaksua. Jos ilmoittautuneet
laskutetaan erikseen (+ 5€/lasku) tarvitaan myös lähtijöiden osoitetiedot.

