
 
 
 
 
 

 
RYHMÄN VIRKISTYSLOMA RIIKAAN 
 
Riika - paikka, jossa vuosisadat kohtaavat 
Latvian pääkaupunki Riika on paitsi Latvian, myös koko 
Baltian helmi. Riika on sisällytetty UNESCOn maailman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön luetteloon. Se sijaitsee Latvian 
keskiosassa, Riianlahden etelärannikolla, isoimman joen, 
Daugavan, suulla. Riiassa asuu yli 700 000 asukasta, mikä 
tekee siitä Baltian suurimman kaupungin. 
 
 

Koska Riika on muodostunut kaupankäynnin risteykseen, 
metropolistamme on tullut monikulttuurinen kaupunki, josta löytyy 
paljon mielenkiintoista koettavaa. Riika on mainio matkakohde, 
jossa voi käydä viikonloppuna uusia seikkailuja tai lepoa varten. 
Jokainen vuosisata on jättänyt kaupunkiin jälkensä. Tämä näkyy 
Vanhan Riian ja keskustan arkkitehtuurissa. Kulttuuriperintö 
seuraa harmonisesti nykypäivän nopeaa tempoa. 
Riikaa kutsutaan arkkitehtuurin helmeksi - kaupunki, jossa on 
samassa paikassa kaupungin alkuaikoina rakennetut kirkot, 
keskiaikaiset Vanhan Riian rakennukset, ainutlaatuisia malleja 
jugendtyylistä sekä vuosisatoja elänyt puuarkkitehtuuri.  

 
(teksti www.latvia.travel) 
 
2 YÖN KAUPUNKILOMA RIIKAAN PE-SU 30.10.-1.11.2020 
 
Lennot:                            
30.10 BT 302 Helsinki – Riika                            10:15 – 11:20   
01.11 BT 303 Riika – Helsinki                            12:20 – 13:25  
                                                                                                              
Majoitus:          
 
Hestia Hotel Radi Un Draugi   
Osoite: Marstalu iela 1 LV 1050 Riga Latvia, https://www.hestiahotels.com/radiundraugi/fi/ 
Sijaitsee Riikan vanhan kaupungin sydämessä. 
Kaikki Riikan suositut nähtävyydet kuten latvialainen Kansallisooppera, Dome aukio, Pyhän Pietarin kirkko ja 
myös taidegalleriat, ravintolat ja kaupat ovat vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä hotellilta. 
Hotellin aulassa on lounge-baari, ravintola, sekä hotellissa on kokoushuone, pesula- ja silityspalvelu.  
Kaikissa huoneissa on kylpyhuone (amme/suihku) ja hiustenkuivaaja, puhelin. TV, teen- ja 
kahvinkeittomahdollisuus, langaton nettiyhteys, tallelokero, pieni jääkaappi. Varattu 8 x 2hh ja 1 x 1hh. 
 
Hinta/hlö:  
Jos ryhmän koko vähintään 10 hlö 255€ 
Jos ryhmän koko vähintään 14 hlö 245€ 
Jos ryhmän koko vähintään 20 hlö 235€ 
 
Hinta sisältää: 
- Air Balticin lennot turistiluokassa Helsinki-Riika-Helsinki 
- Lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä polttoainelisämaksun.   
- Matkatavarat lennoilla (ruumaan 1 x 20kg ja matkustamoon 1 x 8kg / hlö) 
- Majoituksen 2 yötä Hestia Radi Un Draugi hotellissa jaetussa standardi 2-hengen huoneessa  
- Hotelliaamiaisen 
- Lentokenttäkuljetukset kohteessa lentoasema-hotelli-lentoasema (ei opasta) 

http://www.latvia.travel/
https://www.hestiahotels.com/radiundraugi/fi/


LISÄMAKSUSTA RETKIOHJELMAA RIIKASSA 
 
Opastettu kävelykierros Riikassa, kesto noin 3 tuntia 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiertokävely alkaa Riikan keskustasta ja tutustumisesta sen suuriin bulevardeihin. Kierroksen aikana 
nähdään kaupungin kanaali, Bastion kukkula, Powder Toower, Kansallisteatteri, Art Noveau rakennuksia 
1900-luvun alusta, Vapaudenpatsas, Oopperatalo sekä Daugava-joki. 
Aivan modernin keskustan kupeessa sijaitsevan vanhan kaupungin mukulakivikadut, Tuomiokirkko, Pyhän 
Pietarin kirkko, Parlamentti talo sekä pienet kujat ja kadut, joiden varrelle levittäytyneet kaupat, ravintolat, 
matkamuistomyymälät ja kahvilat antavat kaupungille sen kotoisen leiman. 
 
Kaupunkikierroksen hinta 15-20€/hlö ryhmän koosta riippuen. 
Hinta sisältää suomenkielisen oppaan ja sisäänpääsyn tuomiokirkkoon. 
 
 
Retki Rundalen palatsiin, kesto noin 6 tuntia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rundalen palatsi on Balttian maiden upein barikkiajan taidonnäyte ja se sijaitsee noin 70 kilometriä Riikan 
ulkopuolella. Palatsi rakennettiin 1700-luvun alkupuolella herttua Johan Bironin kesäasunnoksi ja sen 
suunnitteli italialainen arkkitehti F.B. Rastrelli, jota pidetään yhtenä barokkiajan suurimpana mestarina. 
Rastrelli on suunnitellut mm. Pietarissa sijaitsevan Talvipalatsin. Kierroksen aikana tutustutaan linnan 
historiaan ja sen upeasti restauroituihin lukuisiin saleihin. 
 
Retken hinta 45-55€/hlö ryhmän koosta riippuen. 
Hinta sisältää suomenkielisen oppaan, bussikuljetuksen ja sisäänpääsyn palatsiin. 
 
Kävelykierros Riikan kauppatorilla ja paikallisten herkkujen maistiaiset, kesto noin 1,5 tuntia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joulukuussa 1922 Riikan kaupunginvaltuusto päätti rakennuttaaa uuden kauppatorin aivan kaupungin 
keskustaan. Tori rakennettiin vanhoihin Saksean keisarillisen armeijan hylkäämiin Zeppeliini halleihin. 
Torista on vuosien saatossa tullut Riikan yksi suurimmista nähtävyyksistä.  
 
Retken hinta 25-30€/hlö ryhmän koosta riippuen. 
Hinta sisältää suomenkielisen oppaan ja maistiaiset paikallisista tuotteista. 



 
 

 
Hintasitoumus  
Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassa oleviin hinta- ja valuuttatietoihin. 
Mikäli näissä tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. 
  
Vakuus  
Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3209/00 MjMv, 
mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.  
 
Matka-asiapaperit 
EU:n sisällä matkustettaessa Suomen kansalaisella täytyy olla mukana voimassa oleva passi tai EU-
henkilöllisyystodistus.  
Muiden kuin Suomen kansalaisten täytyy tarkistaa passi ja viisumimääräykset ko. maiden konsulaatista. 
 

 


