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Riika 31.8. - 2.9.2017   Matkaohjelma (muutokset mahdollisia)  
 

Riialla on monta lempinimeä: pikku-Pariisi, pohjoisen Pariisi ja Baltian Praha. Riian kaupunkikuvalle on 
tunnusomaista lukuisten, historiallisesti arvokkaiden kirkkojen tornit. Riika tarjoaa monipuolisesti koettavaa: 
historiallinen vanhakaupunki, eloisa kahvilakulttuuri, lukuisat museot, taiteen ystäville ooppera ja galleriat, 
shoppailijalle pienet putiikit, suuri keskustori ja ostoskeskukset. 
 
To 31.8.  
Kokoontuminen on Helsinki-Vantaan lentoasemalla klo 8:00. Finnairin lento AY123 Riikaan lähtee klo 09:30. 
Perille saavutaan klo 10:40 paikallista aikaa. Kuljetus hotellille. Majoittuminen Konventa Seta hotelliin klo 
15:00 alkaen. www.konventa.lv.  
Aikaa tutustua vaikka Riian keskustoriin, joka on yksi Euroopan suurimmista toreista ja basaareista. 
Kaarikattoisten rakennuksien sisältä löytyy vaatteita, kenkiä, laukkukauppoja, lemmikkieläinkauppoja, 
mausteita, liha-, juusto- ja kalatiskejä, sekä kaikkea muuta mahdollista. Ulkona vihannestori ja vielä pitkälle 
jatkuva kojujen paljous, mm. lisää vaatteita, kenkiä, tavaraa, kalastus- ja polkupyöräliikkeitä, 
kattilakauppoja… Kauppapaikkoja alueella on yli 3000 ja asiakkaita vierailee parhaimmillaan 100 000 
päivittäin. Kannattaa siis ehdottomasti vierailla. Hinnatkin ovat pääasiassa edullisia, ainakin Suomen 
hintoihin verrattuna. 
 
Pe 1.9.  
Aamiainen hotellissa ja lähtö kello 10.00 kohti Ozolniekin kylää. Tutustuminen suomenkielisen oppaan 
johdolla maatilaan, jossa on vuohenmaidon ja vuohenjuuston tuotantoa. Baltezersin arboretumissa vierailu 
iltapäivällä. Baltezersissä on yli 600 kasvilajia 8000 m²:n alueella: havupuita, koristepensaita, 
pensasmustikoita ja erilaisia rhododendroneita. Kasvatuksen ja jalostamisen lisäksi Baltezerissa myös 
myydään kasveja.   http://www.baltezers.lv/. 
Illalla on vapaata aikaa liikkua vanhankaupungin alueen historiallisissa kortteleissa ja mukulakivikaduilla 
nähtävyyksiä katsellen. Välillä voi poiketa kahville tai vaikka illalliselle, alueella on paljon hienoja ja viihtyisiä 
ravintoloita. 
 
La 2.9. 
Aamiainen hotellissa. Nopeimmat ehtivät vielä tehdä kävelyn puistoihin, jotka sijaitsevat vanhan ja uuden 
kaupungin välisellä vyöhykkeellä. Huoneiden luovutus klo 12:00 mennessä ja lähtö lentokentälle klo 15:45, 
mistä Finnairin lento AY126 Helsinkiin lähtee klo 17:45 ja saapuu Helsinkiin klo 19:00. 
 
Hinta:  jäsenille 394 € /hlö 2 hengen huoneessa, ei jäsenille 404 € /hlö 2 hengen huoneessa 
 jäsenille 446 € /hlö 1 hengen huoneessa, ei jäsenille 456 € /hlö 1 hengen huoneessa 
Sitovat ilmoittautumiset 30.3.2017 mennessä: Outi Ahponen, outi.ahponen@fmt.fi tai puh 0207 757 713 
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