SPA-naudingud Jurmalas ja Laima šokolaadimuuseum Riias
20.-21. detsember 2014
1. päev
06.00 bussi väljasõit Tallinnast Teatri väljakult
08.30 bussi väljasõit Tartust Vanemuise parklast
Pikema sirutuspeatuse teeme Valmiera lähistel Vidzeme tuntuimas minipruulikojas Valmiermuižas,
kus laupäeval kell 10.00 algab talvist pööripäeva tähistav talutoodete ja käsitöö laat
„Maitseelamused Valmiermuižast“. Laadal saab degusteerida kohalikku jõulupruuli ning kaasa
osta maitsvaid talutooteid, pruulikoja toodangut ja ehedat käsitööd. Avatud on erinevad töötoad,
esinevad folkloorikollektiivid.
Pärastlõunal saabume Jurmalasse. Majutume Jurmala SPA hotelli, kus saab mõlemal päeval
kasutada Wellness Oasis sauna- ja basseinikeskust* ning soovi korral nautida ka SPA-hoolitsusi.
Pärast tubade vastuvõtmist ja Jurmala tuiksoone Jomaši tänavaga tutvumist sõidame huvilistega
Livu Veeparki (www.akvaparks.lv ). Teistel on samal ajal võimalus külastada hotellis paiknevat
Wellness Oasis sauna- ja basseinikeskust (NB! kella 18-ni on meile sissepääs tasuta) või tutvuda
omal käel Jurmala linnaga.
Õhtul on huvilistel võimalik restoranis „Jurmala“ nautida uut kabareeprogrammi „Love or
money“. Showprogrammi pilet maksab 43 EUR (sisaldab ka 3-käigulist õhtusööki ja pokaali
šampust või 30 EUR (ilma õhtusöögita). NB! Kabaree kohtade arv on piiratud ning vajalik on
eelregistreerumine. Lisainfo: http://www.hoteljurmala.com/en/special-offer/cabaret-in-restaurantjurmala

2. päev
Pärast ärkamist toekas hommikusöök rootsi lauas. Kuni ärasõiduni on võimalik külastada Wellness
Oasis sauna- ja basseinikeskust*.
Keskpäeval sõidame Riiga, kus seekord külastame uut ja magusat Laima šokolaadimuuseumit.
Muuseumi väljapanek on interaktiivne ja kõikidel magusasõpradel on võimalik vaadata, kuidas see
suurepärane maius tegelikult valmib.
Need, kellele Laima šokolaadid huvi ei paku, saavad aga samal ajal külastada Riia vanalinna ja
Toomplatsi jõuluturgu.
Enne kojusõitu teeme söögipeatuse jõuluehteis toitlustus- ja meelelahutuskeskuses LIDO.
Ca 21.00 oleme tagasi Tartus ja hiljemalt keskööks Tallinnas.
*Wellness Oasis sauna- ja basseinikeskuses on 5 erinevat sauna, erineva soojusega basseinid,
mullivannid jms.
Sinna ja tagasiteel vaatame lõbusaid filme ning räägime lugusid Lätist ja lätlastest.

REISI HIND:
Kuni 30.11.2014 registreerujatele 75 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 72 EUR)
Alates 01.12.2014 85 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 82 EUR)
Makse sooritada osalejate nimedega OÜ Matkaabi arvetele EE312200221035720325
(SWEDBANK) VÕI EE451010220036869014 (SEB).
Hinnas sisaldub:
• mugav reisibuss
• Valmiermuiža käsitöölaada külastus
• majutus Jurmala südalinnas 4*hotellis Jurmala SPA
• rikkalik hommikusöök rootsi lauas
• Welness Oasis sauna- ja basseinikeskuse kasutamine laupäeval kuni 18.00-ni ja pühapäeval
kuni kella 12-ni
Lisatasu eest:
• SPA-protseduurid Jurmala SPA-s http://www.hoteljurmala.com/en/spa-beauty-center/sparelaxation
• Livu veekeskuse piletid
(http://www.akvaparks.lv/uploads/Darba%20grafiks%202014_v.5.pdf)
• Kabaree piletid (30–43 EUR)
• Laima šokolaadimuuseumi külastus (7 EUR, õpilased, pensionärid 5 EUR, kuni 6-aastased
lapsed 3 EUR)
• õhtusöök Lidos

Reisikorraldaja: MatkaAbi (+372) 53 477 477
www.matkaabi.ee, abi@matkaabi.ee

