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Telepensjonistene Bodø/Salten 
reiser til 

Riga - kultur og historie. 
04.09 – 10.09 

  

Riga er hovedstaden i Latvia. Latvia har en lang historie med å være under andre 
land, og ble så sent som 1991 frigjort fra Russland. Derfor snakker også mange 
Russisk.  
Riga ble kåret til Europas kulturhovedstad i 2014 og feiret sin 800 års fødselsdag i 
2001.  Byen ble grunnlagt av den tyske biskopen Albert, og er i dag den største av de 
Baltiske hovedstedene. I Hansa tiden var byen et viktig senter og hadde sin 
storhetsstid fra 13. til 15. århundred. I det 19. århunder ble Riga et viktig økonomisk 
sentrum og en forstad til middelalderbyen ble bygget.  
Latvia ble medlem av både NATO og EU i 2004. Byen er preget av et rikt kulturliv, 
med mange konser saler og museer.  Riga har flotte, kronglete og sjarmerende gater. 
Her kan man gå i flere timer, og man vil fremdeles finne nye gater. 
 

Program: 
Dag 1  Bodø - Oslo – Riga 
Vi møtes på Bodø Lufthavn kl. 05:30 for avreise med 
Norwegian til Oslo kl.07.00 og videre til Riga kl. 11:20. Etter 
ankomst kl.13.50 blir vi møtet av bussen som som kjører til 
Hotel Radisson Blu Daugava, som ligger sentralt i 
hovedstaden, med ca.12 min å spasere til Rigas gamleby. 
Etter innsjekk er det litt tid på egen hånd før middag på 
hotellet. Link til hotellets hjemmeside: 
https://www.radissonblu.com/en/hotel-riga/rooms  
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Dag 2  Sightseeing i Riga 
Etter frokost er det tid for bysightseeing i  Riga. Lokalguiden tar oss 
med på en interessant rundtur med både historie og daglig liv i den 
latviske hovedstaden. Turen starter med buss fra hotellet, før Turen 
avsluttes med en spasertur i Rigas gamleby og en lunsj. Litt tid på 
egenhånd blir det også muligheter til, før turen går tilbake til Jurmala.  
Etter ankomst hotellet kan du velge å slappe av litt eller kanskje 
benytte SPA fasilitetene. På kvelden er det middag på hotellet. 

 

Dag 3  Riga 
Etter frokost er dagen til egen disposisjon.  Den kan du jo benytte til 
å se litt mer av Riga som faktisk er oppført på UNESCOs 
erdensarvliste. En av grunnene til det er Svenskeporten. En vakker, 
pittoresk port som bygget helt i slutten av 1600 tallet, og som er et 
sjarmerende innslag. Turister blir anbefalt på det sterkeste å vandre 
rundt i gamlebyen og snuse frem de vakre skattene og bygningene 

på egenhånd. Men snus  deg gjerne over Akmens-broen og inn til 
trehusbebyggelsen. Et mindre hyggelig innslag, er 
okkupasjonsmuseet. Her får du et sterkt inntrykk av hvordan Latvia 
opplevde okkupasjonene under Sovjet og Naziregimet. 
På kvelden er det middag på Restaurant Salve med folklore 
underholdning. 

 
Dag 4  Utflukt til Jurmala. 
Etter en god frokost blir det en tur til Jurmala som 
i Sovjet tiden var et kjent feriested for den øverste ledelsen i 
Kommunistpartiet.  Bl.a var  både Khruschchev og  Brezhnev 
gjentatt ganger på ferie her.  De lange fine strendene tiltrekker 
mange gjester fra hele verden. Byen Jurmala har ca. 56.000 
innbyggere og er en samling av mange små bade steder og kur 
byer, som nå er blitt en sammenhengende by. Middag på hotellet 

 
Dag 5  Utflukt til Rigas sentral marked 
Frokost.  Lokal mat er ofte spennende og utforske.  I Riga finnes det 
et eget stort marked,  hvor lokalbefolkningen gjør sine innkjøp av bl.a 
ferskvarer.  Markedet åpner allerede kl.07.00 om morgenen og 
holder åpent til 17.00. Markedet ble åpnet allerede i 1922 og kan 
snart feire 100 års jubileum.  Ved siden av et yrende folkeliv og 
mulighet til å kanskje gjøre noen spennende innkjøp, skal vi også 

teste lokale latviske mat retter.  Her er det bokstavelig – noe for 
enhver smak.  Middage på hotellet. 

 
Dag 6  Utflukt til Rundale Slott 
Etter frokost setter vi kursen ut på landet og mot byen Pilsrundäle, 
som ligger ca 80 km fra Riga.  Rundale Slott er et barokk slott bygget 
på 1740 tallet og skulle være sommer residensen for Baron Ernst 
Johan von Biron.  Han benyttet samme arkitekt som konstruerte 
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Vinterpalasset i St. Petersburg. Etter at Russland anketrte området, fikk elsekeren til 
Katarina den store benytte slottet. 
Slottet har 138 rom med orginale takmalerier og møbler.  Gullsalen er malt av Graff og 
utsmykket med gulldekor. Lunsj etter omvisningen. Avskjedsmiddag på hotellet. 
  

 
 
Dag 7  Riga 
Frokost. I dag er det mulighet til å utforske noen av de stedene som det ikke har vært tid til 
så langt. Reiseleder vil kunne hjelpe til og evt organisere felles utflukt. Avskjedsmiddag på 
hotellet 

 
Dag 8  Riga – Oslo - Bodø 
Frokost. Til avtalt tid reiser vi til flyplassen for avreise kl.14.30 til Oslo med Norwegian og 
videre til Bodø kl.17.45. Beregnet ankomst Bodø kl. 19.15.  

 

Hotel Radisson Blu Daugava****, Riga 
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REISEFAKTA 
 
Avreise:  Pris: 
04.09.18: ca. NOK. 12.900,- overnatting i dobbeltrom 
 
Land:  Latvia 
Varighet:  8 dager 
Flyselskap: Norwegian 
Valuta: Euro 
 
 
 

Inkludert i prisen:  

• Fly Bodø-Oslo-Riga tur/retur inkl. flyskatter 

• Transport i følge programmet 

• 7 netter i dobbeltrom Hotel Radisson Blu Daugava****, Riga 

• 7 frokost og 6 middager på hotellet 

• Sightseeing i Riga med lunsj og lokalguide 

• Middag på restaurant Salve med folklore 

• Utflukt til Jurmala med lokalguide 

• Utflukt til Sentral Markedet i Riga med smaksprøver 

• Utflukt til Rundale Slott med lokalguide, entre og lunsj 

• Reiseleder fra Aller Travel 
 

 

Tillegg: 

• Måltider utover det som er nevnt i programmet 

• Drikke til maten  

• Spabehandlinger  

• Reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg: Kr.2.195,- 
 
 
 
Frist for bindende påmelding:    
 
Påmelding kan gjeøres til Aller Travel:  ? 
            e.post:  info@allertravel.no 
           telefon:    23 89 64 70 
 
 
 
 
Vi tar forbehold om endringer av program samt endring av skatter, avgifter og valuta. 
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