Riia jõuluturg ja Valguse Palee ning veemõnud Jurmalas
10.-11. detsember 2016
1. päev
06.00 bussi väljasõit Tallinnast Teatri väljakult
08.30 bussi väljasõit Tartust Vanemuise parklast
10.30 tunnine sirutuspeatus Vidzeme tuntuimas käsitöö-pruulikojas Valmiermuižas, kus kell 11.00
avatakse talvist pööripäeva tähistav talutoodete ja käsitöö laat „Maitseelamused
Valmiermuižast“. Laadal saab degusteerida ja kaasa osta maitsvaid talutooteid, pruulikoja
toodangut ning ehedat käsitööd. Avatud töötoad, esinevad folkloorikollektiivid.
11.30 jätkame sõitu Riiga
13.30 saabume Läti pealinna Riiga, kus külastame Riia uut sümbolit, 2014.a. augustis avatud
Läti Rahvusraamatukogu, mida kutsutakse ka „Valguse paleeks“. Ekskursioon vene keeles.
15.00 majutume Daugava jõe kaldal asuvasse kõigi mugavustega Superior klassi 4* hotelli
Islande, kust avaneb suurepärane vaade nii Daugava jõele kui ka Riia vanalinnale.
16.00 sõidame kõigi soovijatega kuurortlinna Jurmalasse, kus pakume kahte valikut:
a) 4-tunnine Livu Veepargi* külastus (www.akvaparks.lv ).
b) vaba aeg Jurmala südames, kus lisaks jõuluehteis peatänava Jomas`ga tutvumist ja mererannas
jalutamist on soovijatel võimalik külastada peatänava ääres paikneva Jurmala Spa hotelli Wellness
Oasis sauna- ja basseinikeskust** (http://www.hoteljurmala.com/en/spa-beauty-center/wellnessoasis ). Jurmala peatänavalt leiab igaüks kindlasti ka endale meelepärase koha õhtusöögiks.
20.30 alustame tagasisõitu Jurmalast Riiga
NB! Jurmalasse sõit ei ole kellelegi kohustuslik ning soovi korral võib laupäevase õhtupooliku
sisustada ka endale meelepärase tegevusega Riia südalinnas (vajadusel küsi nõuandeid ja soovitusi
reisijuhilt). Kuni kella 21-ni saab ilma lisatasuta külastada hotelli mini-Spa-d (2 sauna, mullivann ja
külmaveebassein) ja jõusaali. Hotelli vahetus naabruses asub ostukeskus „Olimpia“
21.30 Reisihuvilistele räägib reisijuht Alar hilisõhtul hotellis värskeid muljeid hiljutiselt reisilt
Hawaii saartele.
23.00 Unetutel võimalus tutvuda Riia vanalinna ööeluga - live-esinejad folgiklubis „Ala pagrabs“
(„Keldrikoobas“) ja rockiklubis „Latvijas 1. Rokkafejnīca“ (pidu kolmel korrusel, sissepääs
tasuta)
2. päev
Alates kella 7.00-st rikkalik hommikusöök hotelli restorani rootsi lauas (avatud kella 11-ni). Kella
7-st 11-ni saab end värskendada ka hotellis asuvas mini-Spa-s (2 sauna, mullivann, bassein).
11.00 lahkume hotellist
11.30 Riia KGB-hoone külastus (giidiga ekskursioon vene k.).
Pärast ekskursiooni vaba aeg jõulusäras Riia vanalinna ja Toomplatsi jõuluturuga tutvumiseks
ning mõnes vanalinna hubases kohvikus või pubis lõunatamiseks. Need, kes KGB-hoone
ekskursioonil ei soovi osaleda, võivad kohe pärast hotellist lahkumist vanalinna suunduda.
15.00 alustame kojusõitu
Ca 19.00 oleme tagasi Tartus ja hiljemalt kella 22.00-ks Tallinnas.
Sinna ja tagasiteel vaatame lõbusaid filme ning räägime lugusid Lätist ja lätlastest.

* Livu veekeskuses on spa-kompleks (5 erinevat sauna, soolakamber, mineraalveega mullivann,
hapnikuvann, massaažibasseinid, erilised veetrenažöörid), 6 liutoru, tehisjõgi, vastuvoolu-bassein,
ala väiksematele lastele, basseinibaar, bistroo jpm põnevat.
** Wellness Oasis sauna- ja basseinikeskuses on 5 erinevat sauna, erineva soojusega basseinid,
mullivannid, basseinibaar jms.

REISI HIND:
Kuni 30.11.2016 - 80 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 75 EUR)
Alates 01.12.2016 - 90 EUR (õpilased, tudengid ja pensionärid 85 EUR)
PEREPILET – hind sõltub laste vanusest ja arvust (küsi pakkumist!)
Hinnas sisaldub:
• mugav reisibuss
• giidi- ja reisijuhi teenused kogu reisi vältel
• Valmiermuiža käsitöölaada külastus
• Ekskursioon Riia Rahvusraamatukogus (1h)
• majutus Riia südalinnas 4* hotellis
• rikkalik hommikusöögi valik hotelli Rootsi lauas
• hotelli mini-Spa (2 sauna, bassein, mullivann) kasutamine laupäeval kella 15-st 21-ni ja
pühapäeval kella 7-st 11-ni
Lisatasu eest:
• Livu veekeskuse 4-tunni pilet – (täiskasvanu 24,90 EUR, lapsed 6-14a. 18 EUR,
õpilased/pensionärid 22,50 EUR) – lisainfo: http://www.akvaparks.lv/en/spa/
• Wellness Oasis saunakeskuse pilet (18 EUR, lapsed 4-18a 8EUR, tudengid/pensionärid
16.20EUR) ja/või SPA-protseduurid Jurmala SPA-s (http://www.hoteljurmala.com/en/spabeauty-center/spa-relaxation )
• KGB-hoone ekskursioon (1,5h) – täiskasvanu 5 EUR, õpilased/tudengid/pensionärid 2 EUR

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

