Latvian ja Viron matka 07.10. – 10.10.2021
Hinta 655 euroa. Upea ohjelma! Näemme myös Valmieran ja Viljandin.
Mukana virolainen huippuopas ja Suomalainen matkanjohtaja.

1. Päivä 310 km Lähtö Eckerö-Linen aluksella Länsisatamasta klo 9.00
Klo 11:15 Saapuminen Tallinnaan bussi ja opas vastassa ja matka jatkuu Viron halki kohti Latviaa.
Matkalla lyhyt pysähdys ja keittolounas. Saavuttuaan Riikaan bussikierros Riikassa, jonka aikana
voimme ihailla kaupunkia mm. Alberts-kadulla sekä sen lähellä olevalla suurlähetystöalueen
jugend-arkkitehtuuria. Jugendtyylisiä rakennuksia, joita on Riikassa noin 800, ja ne kuuluvat
Unescon maailmanperintölistalle. Majoitus keskustassa Wellton Riverside Spa 4* hotellissa

2. Päivä

Aamupäivällä kävelykierros Riikan vanhassa kaupungissa. Kävelyosuudella tutustumme v.
1201 perustettuun Riikan keskustaan, jonka aikana näemme Mustapäiden veljeskunnan
talon, Raatihuoneen ja vapaakaupungin symbolin Rolandin patsaan, Pyhän Pietarin
kirkon ja Riikan Tuomiokirkon aukion ym. Kevyt lounas ravintolassa Karlku Varti .
Lounaan jälkeen käynti Latvian kansallisessa taitemuseossa / tai Riian moottorimuseossa
Vapaata omatoimista aikaa. Illaksi voi varata ennakkoon iliput Latvian
Kansallisoopperaan www.opera.lv Yöpyminen Riikassa

3. Päivä 130 km
Aamiaisen jälkeen lähtö Riiasta kohti Valmieraa. Matkalla tutustumme Siguldassa Turaidan
linnaan. Siguldaa kutsutaan Latvian Sveitsiksi, vaikka ei nyt aivan Sveitsin korkeuseroihin

päästäkään. Upea Gaujan jokilaakso, patikointireittejä, Turaidan keskiaikainen linna.
Saavuttuaan Valmieraan syömme kevyen lounaan ja osallistumme Simjudin markkinoille.
Markkinat järjestetään Valmieran vanhakaupungin alueella. Simjudi markkinat ovat
perinteisesti viimeiset talvea edeltävät markkinat, josta ihmiset voivat ostaa kaiken
tarvitsemansa. Esillä on paljon käsitöitä, elintarvikkeita ym. tarpeellista ja kaunista.
Yöpyminen Valmierassa, Gauja-joen kauppateitten varrella sijaitsevassa entisen
hansakaupungin / Wolmar v.1323/ keskustassa hotellissa Wolmar. Yhteinen illallinen
hotellin ravintolassa.

4. Päivä 270 km
Aamupäivällä lähtö Valmierasta paluumatkalle kohti Tallinnaa. Matkan varrella
tutustumme ja syömme kevyen lounaan Viljandissa. Viljandi on idyllinen pikkukaupunki

samannimisen järven rannalla. Entinen hansakaupunki / v.1283/ Saksalaiset
rakennuttivat maalauksellisen Viljandin järven rannalle Viron suurimman ritarilinnan,
jonka raunioista nykyään avautuvat upeat näköalat järvelle ja ympäristöön. Lyhyen
kierroksen aikana näemme ritarilinnan rauniot, kuuluisan riippusillan, Ugala – teatterin
rakennuksen, Raatihuoneen ym. Saavuttuaan Tallinnaan hieman vapaata ja laivamatka
Helsinkiin klo 18.30

Hintaan sisältyy:
-majoitus 2 yötä Riiassa keskustassa Wellton Riverside Spa 4* hotellissa 2 hh:ssa aamiaisella
-majoitus 1 yö Valmierassa keskustassa hotellissa Wolmar 4* 2 hh:ssa aamiaisella
-ruokailut: 1 keittolounas; 3 kevyttä lounasta, 1 illallinen
-ohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut ja kohdeopastukset: Latvian kansallinen taitemuseo/ tai
Riikan -Moottorimuseo, Turaidan linna-suomea puhuvan oppaan palvelut koko matkan aikana
Tallinnasta alkaen päättyen Tallinnaan 4 pv.
-ohjelman mukaiset bussipalvelut Tallinnasta alkaen ja päättyen Tallinnaan 4 päivä
-laivaliput Eckerö Linen laivalla kansipaikat 07.10.2021 klo 09:00 Helsinki – Tallinna klo 11:15
sekä 10.10.2021 klo 18:30 Tallinna – Helsinki
Kevyt lounas tarkoittaa että 2 ruokalajin menua. Illallinen hotelli Wolmarissa sisältää 2 ruokalajin
menun + 1 kaadon viiniä
Lisämaksusta:
Spa -osaston käyttö Wellton Riverside hotellissa
Opperaliput www.opera.lv
Yhden hengen huone +100 euroa
Hyödyllisiä linkkejä
Wellton Riverside Spa hotel https://www.wellton.com/en/hotels/wellton-riverside-spa-hotel
Hotel Wolmar https://hotelwolmar.lv/en/
Rav. Kalku Varti http://www.kalkuvarti.lv/
Latvian kansallinen taidemuseo http://www.lnmm.lv/en/lnma
Riian Moottorimuseo http://motormuseum.com/
Latvian Kansallinen Ooppera www.opera.lv
Tuaridan linna https://www.turaida-muzejs.lv/about/turaidas-mura-pils-2/turaidas-murapils/
Valmiera https://www.latvia.travel/fi/city/valmiera-8
Simjudi markkinat Simjud's Fair | Latvia Travel
Viljandi https://visitviljandi.ee/fi/homepage

