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JULEMARKED I RIGA
Avreise 5.desember - 5 dager kr. 4500,-

Latvia
Latvia blir ofte betegnet som
de blå sjøers land og den
populære guideboken Lonely
Planet har kåret Latvia til å
være blant de ti beste landene
i verden å besøke.

Riga
Riga er perlen i Baltikum her
den ligger ved munningen av
elven Daugava og på kysten av
Østersjøen. Dette er den
største metropolen i Baltikum
og byen har en perfekt
kombinasjon av tidløs tradisjon
og spennende storby. Absolutt
en by full av positive
overraskelser.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Stockholm
Vi laster opp bussen og setter kursen mot Stockholm
hvor en av Tallink sine båter venter på oss. Underveis mot den
svenske hovedstaden blir det flere pauser for beinstrekk og
mat. Båten går klokken 17.00, og ombord nyter vi et herlig
koldtbord før vi tar fatt på nattelivet.

Dag 2: Riga
Vi ankommer Latvia og hovedstaden Riga kl.11.00.
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Vi stiger ombord i bussen for en 3 timers rundtur med
lokalguide før vi sjekker inn på Tallink Riga Hotellet som
ligger midt i sentrum av byen. På Ettermiddagen er det fritt
frem for å utforske byen på egenhånd. Felles middag om
kvelden

Dag 3 0g 4: Riga
Vi har to hele dager til egen disposisjon. Reiselederen er
behjelpelig med råd og tip. Det vil bli lagt opp til felles utflukt
for de som ønsker. Dag 4 sjekker vi ut fra hotellet og på
ettermiddagen kjører vi ned til havnen, vi er der i god tid før
båtavgang kl.17.30. Vi stiger ombord for å nyte overfarten til
Stockholm. Mulighet for felles middag begge kveldene.

Dag 5: Stockholm - Østlandet

Reisefakta:
• Bussreise
• Båttur med TallinkSilja i to-

sengs innvendig lugar med
gulvsenger t/r
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom - 4 stjerners
hotell
• Guidet rundtur i Riga med

skandinavisk talende guide
• 4 frokost
• 2 middag
• Reiseleder

Tillegg enkeltrom kr. 1290,Utvendig lugar kr.250,- pr pers
når to deler lugar.
Reisevaluta: Euro i Baltikum,
debet og/eller kredittkort

I dag anbefaler vi en tidlig frokost. Finn deg et vindusbord og
nyt innseilingen i Stockholms vakre skjærgård. Vi legger til kai
kl.10.30 og setter kursen hjemover. Alle er hjemme i løpet av
kvelden

