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IRTI ARJESTA – LOMALLE RIIKAAN 
Riika on Latvian pääkaupunki ja Baltian 
maiden väkiluvultaan suurin kaupunki. 
Riiassa sekoittuvat mielenkiintoisella 
tavalla latvialaiset, saksalaiset ja venä-
läiset vaikutteet. Kaupunkikuvalle on 
tunnusomaista lukuisten, historialli-
sesti arvokkaiden kirkkojen tornit. Rii-
ka tarjoaa monipuolisesti koettavaa. 

Ma 6.5. • Kokoontuminen klo 9.30 Kata-
janokalla Viking Linen terminaalissa. Vi-
king XPRS lähtee Tallinnaan klo 10.30, 
laivalla yhteinen buffet-lounas. Tallin-
nassa oppaamme liittyy seuraan, jat-
kamme bussilla kohti Riikaa (n. 310 km) 
pitäen taukoja. Saapuminen Riikaan myöhään iltapäivällä, majoittuminen tasokkaaseen 
keskustahotelliin esim. Radi un Draugi **** Vanhassa kaupungissa. – Alkuillasta menemme 
Mustan Balsamin baariin; kuulemme tästä yrttilikööristä ja saamme maistiaiset. Loppu-
ilta vapaa. 
Ti 7.5. • Aamiainen. Tänään tutustuminen Riikaan. Opas-
tettu kierros Riiassa bussilla; käymme mm. miehitysmuse-
ossa ja Latvian tiedeakatemian tornin näköalatasanteella, 
josta on upeat näkymät yli koko Riian. – Paluu keskustaan; 
opastettu kävelykierros Riian vanhassa keskustassa, jolloin 
näemme lukuisia maamerkkejä. Kierroksen päättää yhtei-
nen lounas.  

Riian keskusta on näppärän kokoinen, joten etenkin van-
haankaupunkiin on helppo tutustua kävellen. Vanhankau-
pungin keskiaikaiset kujat ja historialliset rakennukset 
ovat Riian suosituin nähtävyys. Kaupunki on kärsinyt kaksi 
maailmansotaa, mutta tärkeimpiä rakennuksia on entisöity 
ahkerasti. Parhaana esimerkkinä seisoo Mustapäiden talo, 
jonka 1300-luvulta peräisin olevaa ulkokuorta pääsee ihai-
lemaan Raatihuoneentorilla. Mielenkiintoisen parin koris-
teellinen talo saa vieressä seisovasta mustasta Miehitysmu-
seosta. Raatihuoneentorin laidalla sijaitsee myös kaupun-
gin kuuluisin kirkko Pietarinkirkko, jonka tornista voi nousta ihailemaan Riikaa lintuper-
spektiivistä. 

Lounaan jälkeen loppupäivä omaa aikaa nauttia tästä vanhasta hansa-aikaisesta kaupun-
gista, jolloin halukkaat voivat käydä tutustumassa vanhoihin zeppeliini-halleihin, jotka 
nykyään muodostavat valtavan kauppahallin, riikalaisten ostostoriin.  
Ke 8.5. • Aamiainen. Lähtö omalla bussilla oppaan kanssa vanhaan kylpyläkaupunkiin 
Jūrmalaan, joka sijaitsee Riianlahden ja Lielupe-joen välissä, vain n. 25 km päässä Rii-
asta. Jūrmala tunnetaan lomakeskuksena, jossa yhdistyvät kolme tärkeää tekijää: meri, 
puhdas ilma ja yli 30 kilometriä pitkä hiekkaranta. Se tunnetaan myös koristeellisista 
puuhuviloistaan, joista monet ovat peräisin viime vuosisadan alusta.  

Jūrmala on muodostunut pienten kylien ketjusta, 
jotka ovat kasvaessaan liittyneet yhteen ja muo-
dostaneet kilometrien pituisen rantakaupungin 
Lielupe-joen ja Riianlahden väliselle kaistaleelle. 
Kaupungin historiallinen keskusta upeine pitsihu-
viloineen on ollut UNESCOn maailmanperintökoh-
teena jo v:sta 1998 lähtien. 

Jūrmalassa nautimme yhteisen lounaan. Paluu ta-
kaisin Riikaan iltapäivällä, loppupäivä omaa aikaa. OPTIO: Ooppera Madama Butterfly 
klo 19.00, lipun hinta à 35 €. Ilmoittautuminen Tertulle 15.3. mennessä. 
To 9.5. • Aamiaisen jälkeen lähtö Pilsrundāleen, 
jossa on Rundālen linna puistoineen. Ajomatkaa on 
vain hieman runsas tunti (83 km). Opastettu tutus-
tuminen. 

Rundālen linnan kokonaisuus, eräs Latvian merkit-
tävimmistä barokki- ja rokokootyylisistä taidemuis-
tomerkeistä, on rakennettu vv. 1736–1740 Venäjän 
keisarinna Anna Ivanovnan suosikkiherttuan Ernst 
Johan von Bironin kesäasuinpaikaksi. von Bironin 
perheen käytössä linna oli vuoteen 1795 saakka, jol-
loin Kuurinmaan herttuakunta liitettiin Venäjän 
keisarikuntaan. – Yle TV1 esitti v. 2016 Leo Tolstoin romaaniklassikosta ’Sota ja rauha’ 
tehdyn uuden kuusiosaisen TV-sarjan. Latviassa kuvausmiljöönä toimi Rundālen linna, sillä 
sen sisätilat muistuttivat paljon Pietarin kuvauspaikkoja.  

Paluu takaisin Riikaan iltapäivällä. Päivän päättää yhteinen läksiäisillallinen.  
Pe 10.5. • Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Tallinnaa. Jälleen noin puolimatkassa pidämme 
kahvi- ja välipalatauon. Tallinnassa hieman aikaa ostoksiin; bussin kuljettaa vielä lähtö-
terminaalin eteen, jossa tulee olla tuntia ennen laivan lähtöaikaa. Paluumatka Helsinkiin 
klo 18.00–20.30. Laivalla nautimme yhteisen buffet-päivällisen. 

Matkakohde: Riika • Matkan ajankohta: 6.-10.5.2019 • Matkan hinta: à 570 €/hlö (väh. 
25 osall.) • Hintaan sisältyy tämä kaikki: • laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki ate-
rioineen mennen tullen • tilausajokuljetukset tasokkaalla turistibussilla alk. ja päättyen 
Tallinna • suomeapuhuvan oppaan mukanaolo alkaen Tallinna ja päättyen Riika • 4 yö-
pymistä väh. ***+ hotellissa aamiaisineen • meno- ja paluumatkan välipalat • Latviassa 
kaksi lounasta ja yksi illallinen • sisäänpääsyt, maistiaiset ja retket ohjelman mukaan. 
Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • matkavakuutusta  
Lisämaksusta: • ooppera Madama Butterfly 8.5., hinta à 35 €/lippu • majoittuminen 1 h 
huoneessa, lisämaksu à 100 €. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2019 mennessä Terttu Sandelinille, puh. 044 511 3937 
tai terttu.sandelin@gmail.com. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, 
SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme eri-
tyisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten, poikkeuksellisten ma-
joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 


