Jõulueelne aeg Riias
Lisaks jõuluturule huvitavad külastuskohad
3.-4. detsember 2022

Hea reisihuviline!
Tule meiega ja veeda 2 toredat päeva jõulumeeleolulises Riia linnas
Kõigi mugavustega buss väljub Tallinnast, Sikupilli keskuse parklast, hommikul kell 7:00.
Edasised peatused: kell 7:15 Jüri alevik, 8:00 Rapla Bussijaam, 8:45 Türi, Konsumi vastas
asuv parkla, 10:00 Viljandi Bussijaam, kell 11:15 Pärnu Kaubamajakas. Võimalik tulla ka
bussile kohtadest, mis jäävad teele (kokkuleppel reisijuhiga).
Riias ootab meid jõuluehteis vanalinn. Kuid eelnevalt teeme ühe põneva peatuse ja
külastame motomuuseumit. See on põnev koht kõigile, kes natukenegi huvituvad
motomaailmast. Seejärel väikene lõunapeatus lähedal asuvas IKEA-s. Need, keda tõesti
motomuuseum ei huvita, viiakse eelnevalt IKEA-piirkonda ning neil seal vaba aeg (lisaks IKEAle on seal ka teisi ostlemiskohti).
Riia vanalinna jõudes külastame soovijatega Mustpeade Maja. Pärast seda viin reisijuht
soovijad jalutuskäigule vanalinna. Keda eelpoolnimetatud tegevused ei köida, neile oma
äranägemisel vaba aeg, kuni bussi kogunemiseni ja hotelli sõitmiseni (orienteeruvalt kell
18.30)
Soovijatega suundume jalutuskäigule – Riia kõrgeim keskagne ehitis Peetri kirik, „tuhast
tõusnud“ Mustpeade Maja, barokkstiilis torniga Raekoda, Riia vanalinna süda ja hing –
Toomkiriku väljak koos Toomkirikuga, Börsihoone, 13.sajandil ehitatud Jaani kirik oma
terrakotamüüridega, Leinava Jumalaema kirik, Riia loss, Püssirohutorn, suurt šokolaaditahvlit
meenutav parlamendihoone, vanalinna kaitsemüür koos Rameri vahitorniga, Rootsi värav ja
palju muid huvitavaid vaatamisväärsusi.
Ööbime mugavas 4****hotellis. Võimalik süüa õhtust 9.korrusel asuvas restoranis, kust
avaneb ilus vaade Riia linnale. Õhtusöögi laua saab broneerida meie abiga, kuid tellimused
esitavad kõik ise.
Järgmisel päeval väga rikkalik hommikusöök hotellis buffet-stiilis lauas. Hotellist lahkume
alles 9.30 ja suundume šokolaadimuuseumisse. Seal on töötuba, kus valmistame ise endale

šokolaadi. Kel selle koha külastamise soovi ei ole, need saavad ümbruses ringi jalutada ja
kokkulepitud ajal bussi tulla.
Seejärel suundume kuulsale Riia turule, kust saame kaasa osta veel lätipärast head ja
paremat.
Tagasisõidul teel peatused. Sooja toidu söömise võimalus Riia IKEA-s ja Ikla piiril.
Reisi maksumus ehk investeering endasse 99 EUR.
See sisaldab:
-

Mugavustega reisibussi kahel päeval
Reisijuhi teenust
Ööbimist 4**** hotellis (koht 2-ses toas)
Rikkalikku hommikusööki buffet-stiilis hotellis

Lisatasu eest:
-

Reisi tervise- ja tõrkekindlustus – sõltub vanusest
Sissepääsupiletid (motomuuseum, Mustpeade Maja, šokolaadimuuseumi töötuba)
Motomuuseum 9€/4€ (tavapilet/seenior 60+ grupihind, kui on 10 inimest)
Mustpeade Maja külastus koos giidiga (giid vene keeles) 1 tundi – pilet 6 €
Šokolaadi töötuba ... täpsustamisel
Õhtusöök hotellis
1-ne tuba hotellis 40 €

-

NB! Istekoha valik bussis vastavalt registreerumisele.
Muu toitlustus:
Sooja söögi võimalus soovi korral Ikla piiril, IKEA kohvikus, vanalinnas vabal ajal
NB! Reisikorraldaja jätab endale õiguse sõit ära jätta, kui huvilisi on vähem kui 25
täiskasvanut.

