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Riga, Den glemte by på randen af Europa 
5. – 8.juni 2020  

 

 
 

Riga er ikke en kæmpe storby, men fyldt med charme og spændende historie. 
Derfor opleves den bedst til fods, da den er utrolig nem at komme rundt i. 

Og det hele er lige om hjørnet. 
 

I løbet af rejsens dage kan vi nå at opleve en del af alt det bedste, Riga har at tilbyde. 
Vi ser domkirken, som er en af de største kirker i hele Baltikum. 

Peterskirkens spir rager 122 meter op over byen. Heldigvis er der en elevator, der tager os op til 72 meter, 
og her har vi en fantastisk 360°-udsigt ud over byens tage. 

 Vi kommer også forbi ”Sorthovedernes Hus”, der tidligere var en forening af ugifte tyske handelsmænd. 
 

Undervejs kan vi også "smage" på Riga, idet vi går en tur rundt i markedshallerne. 
For overskuelighedens skyld er markedet delt op i temaerne fisk, kød, grønt med mere.  

Apropos mad og drikke, så er her også mulighed for at smage letternes nationaldrik ”Balzam”, der er en sort 
bitter, som siges at fungere som medicin. 

 
På den modsatte side af Daugavafloden finder vi byens gamle kvarter med de smukke træhuse og den 

imponerende russisk-ortodokse kirke. 
Tilbage over floden igen går vi til Riga Slot og byens gamle voldgrave, der nu udgør en del af byen dejlige 

parkområde. 
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Fredag 5.juni: Riga 
Vi afrejser fra Københavns Lufthavn, mødetid er 2 
timer før afrejse. Vi flyver med Air Baltic kl. 09.05, 
vi flyver direkte til Riga, hvor vi lander kl. 11.40 
(lokal tid). 
Efter bagageudlevering og paskontrol er der 
bustransport til hotellet. En busguide møder os i 
lufthavnen og følges sammen med os i bussen til 
hotellet. 
 
Efter indkvartering på vores værelser og efter 
frokost på egen hånd mødes vi i receptionen med 
vores dansktalende guide og går en tur i byen. Vi 
får lidt historie og praktiske oplysninger, så vi kan 
lære byen at kende. Vi er på gåben et par timer. 
 
Lørdag 6.juni: Rundale Slot, Jelgava Akademi og 
Riga Bugt/Jurmala 
Efter morgenmaden, skal vi på en begivenhedsrig 
dag ud i det blå. 
Vi kører til Rundale Slot, ca. 80 km fra Riga, og 
fører dig gennem landskabet til Sydletland. 
Rundale Slot er et af de mest fremragende 
monumenter for barok og Rokokokunst i 
Østersøen, designet af den italienske arkitekt 
Rastrelli, der også tegnede Vinterpaladset i Skt. 
Petersborg. Rundale Slot blev bygget som en 
sommerresidens for Ernst Johann Biron, Hertug 
af Kurland og en favorit af den russiske kejserinde 
i det 18. århundrede. Her får vi en guidet 
rundvisning. 
Vi spiser også en frokost her i byen. 
Jelgava Gymnasium eller Academia Petrina er den 
ældste uddannelsesinstitution i Letland indenfor 
højere uddannelser. Den blev etableret i 1775 i 
Mitau, dengang hovedstaden i Hertugdømmet 
Kurland og Semgallen, af hertug Peter von Biron. 
Her går vi en lille byvandring. 
Sidste højdepunkt er Rigabugten, hvor Jurmalas 
natur i århundreder har tiltrukket turister. Hvad 
enten man som patient besøger et af byens 
kursteder for at nyde godt af områdets 
helsebringende kilder og mudderbade, eller blot 
kommer for at bade og slikke sol, er området 
været helt perfekt. Området er stadig fantastisk 
smukt, men naturen er kommet til kort over for 
de lettiske virksomheders massive udledninger i 

Riga-bugten, så myndighederne fraråder 
desværre alle former for badning i dag. 
Byen strækker sig langs kysten og består for en 
stor dels vedkommende af huse i art nouveau-
stil. 
 
Søndag 7.juni: Riga – på egen hånd  
Vi kan forslå en spændende oplevelse omkring 
det kulinariske. Der er mulighed for at tilmelde 
sig en udflugt 3 timer, hvor en lokalguide tager os 
med rundt til lettiske specialiteter, der giver 
mulighed for at smage og opleve lokal mad under 
byvandringen i Riga. 
Apropos mad og drikke, så skal vi selvfølgelig 
også smage letternes nationaldrik ”Balzam”, der 
er en sort bitter, som siges at fungere som 
medicin. 
Du besøger også Riga Centralmarked, som er det 
største marked i de baltiske stater og et af de 
største markeder i Europa. Denne udflugt koster 
35 euro per person og er ikke inkluderet i prisen. 
Efterfølgende kan vi foreslå en spadseretur 
igennem det fantastiske Jugendstilkvarter, der er 
et ”must”. 
På den modsatte side af Daugavafloden finder vi 
byens gamle kvarter med de smukke træhuse og 
den imponerende russiske ortodokse kirke. 
Tilbage over floden igen går vi til Riga Slot og 
byens gamle voldgrave, der nu udgør en del af 
byen dejlige parkområde omkring centrum. 
 
Mandag 8.juni: Riga 
Efter morgenmaden er der tid på egen hånd til at 
opleve Riga inden hjemrejsen i aften. 
Vi tjekker ud fra hotellet, dog kan bagagen stå 
opmagasineret på hotellet. 
Et forslag kunne være en kanaltur med båd rundt 
i Riga for på en god og anderledes måde at se 
mange af de store seværdigheder. Her får du 
med de hyggelige kanalbåde muligheden for at 
opleve byen fra vandsiden og se alle de store 
bygninger og attraktioner. Der er noget hyggeligt 
ved at opleve byen stille og roligt fra vandet, 
mens det hektiske byliv er på afstand. Turen 
sejler forbi 14 kendte attraktioner som bl.a. 
inkluderer den nationale opera og 
Centralmarkedet. 
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Omkring ved 15.00 mødes vi på hotellet, og vi 
kører mod lufthavnen med afrejse fra Riga kl. 
18.15. Vi lander i Københavns Lufthavn kl.18.50. 

 
 
 

 

 
 

Prisoversigt  
 
Pris per person i delt dobbeltværelse:   kr.3.890,- 
Tillæg for eneværelse:    kr.   750,- 
 
IDA rabat per person (fratrækkes ovenstående beløb)  Kr.   300,- 
 
Prisen inkluderer: 

o Fly: København - Riga // København 
o Bus: Lufthavn - hotel A1- Lufthavn 
o Busguide tager imod jer i lufthavnen – hotel – tur, retur 
o Hotel A1, 3 nætter 
o Heldagsoplevelse Ud i Det Blå, i luksusbus til Rundale, Jelgava & Jurmala ved Rigabugten, 

dansktalende rejseleder, 10 timer 
o Inkl. frokost 6.juni 
o Entré til barokslot Rundales Pils 
o Sightseeing, Old Town, 2 timer, til fods 
o Morgenmad, 3 morgener 
o Skatter og flyafgifter 

 
Prisen inkluderer ikke: 

o Måltider, ikke nævnt i programmet 
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Rejsebetingelser 
Prisændringer 
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt 
ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En prisændring 
vil blive varslet hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. OurWorld A/S kan dog aldrig forhøje rejsens pris med 
mere end 10 %. Såfremt dette sker kan rejsedeltageren frit afbestille rejsen. 
OurWorld forbeholder sig ret til at kurssikre relevante valutaer når der er sikret afrejse, herefter kan evt. kursfald ikke 
udløse lavere pris. 
Forbehold 
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på rejsen. 
 
Rejsedeltagerens ændring 
Navneændring er efter billetudstedelse som oftest forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af det enkelte 
luftfartsselskab.  
 
Rejsedeltagerens afbestilling uden afbestillingsforsikring 
Indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt. 
Senere afbestilling end 60 dage før afrejse vil medføre, at hele det indbetalte beløb er tabt. 
 
Afbestilling skal altid foregå skriftligt. 
 
Afbestillingsforsikring 
OurWorld A/S anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring. Den kan med fordel købes gennem IDA Forsikring.  
 
Rejsedeltagerens ansvar 
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke 
forventes nogen godtgørelse. Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens anvisninger samt sørge for, at bagage 
mv. er på rette sted. Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af rejselederens 
anvisninger. Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for at kende gældende toldregler. 
 
Aflysning/ændring 
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal (16 personer). Ved aflysning af en rejse 
godtgøres det fuldt indbetalte beløb. OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 dage før afrejse at underrette 
rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation. 
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af en 
rejserute, ændring af overnatningssteder samt flytte gæster til et andet hotel af samme standard.  
 
Rygning 
Rygning i busser og fly er ikke tilladt. Hotelværelserne er som udgangspunkt ikke ryger værelser. Ønskes rygerværelser 
vil OurWorld A/S gerne forespørge om dette. 
 
Bonusprogrammer 
Dette er en sag mellem rejsedeltager og bonusprogramudbyderen. 
 
Reklamationer 
Skal fremsættes til rejselederen, der straks vil forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal 
reklamation omgående ringes eller sendes skriftligt til OurWorld A/S. 
Evt. godtgørelse pga. flyforsinkelse jf. EU forordning, er mellem flyselskab og deltageren. 

 


