
Julestemning i Riga 
Julemarked og hygge i Letlands hovedstad

Afrejse  Hjemkomst                    Pris  Rute
Torsdag 05.12   Søndag 08.12 3699,- Fly

Enkeltværelse  600,-

Udvid din rejseoplevelse
Middag på middelalder restaurant   350,-

PanterPrisen inkluderer 
 Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
 Fly Billund/København – Riga t/r
 Transfer lufthavn – hotel t/r 
 Byrundtur i bus
 Erfaren dansk rejseleder
 3 overnatninger med morgenmad
 1 x middag
	Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Vi bor på Rixwell Konventa Seta Hotel 3*, som er beliggen-
de	i	hjertet	af	den	gamle	bydel	i	Riga.	I	gåafstand	finder	du	
blandt andet Rigas Domkirke, nationaloperaen og friheds-
monumentet. Julemarkedet er beliggende kun 400 meter  
fra hotellet. Bemærk at bussen holder ca. 200 m fra hotellet.
Rixwell.com/en/rixwell-hotel-konventa-seta.

Diverse
I Riga benyttes Euro

ADVENT 

Kom i julestemning i fantastiske Riga, som op til jul bliver 
forvandlet til et stort mekka af julelys, boder, julemarked 
og juletræer. Her findes alt fra kunsthåndværk, til 
lækkerier i boderne på byens torv. 

Hele byen står smukt pyntet, og emmer af hygge og atmosfære. 
Her er gode muligheder for at gøre fordelagtige juleindkøb. Du 
bor i den gamle bydel, som også er på UNESCO’s Verdensarvsliste. 
Byen er på mange måder en kulturperle, og specielt byens Art 
Nouveau arkitektur er noget ganske særligt. Du oplever det hele 
på vores byrundture i byen.

FLYREJSE – 4 DAGE

Oplevelser i fællesskab

 1. dag: Afrejse og byrundtur
	 Du	flyver	fra	Billund/København	til	Riga	med	Air	Baltic.	
Efter ankomst tager vi en kort byrundtur med bussen langs Dau-
gava	floden,	forbi	den	gamle	Krigskirkegård	og	området	med	Art	
Nouceau bygninger til den gamle bydel, hvor du tjekker ind på 
vores hotel. Vi mødes til velkomstmiddag i hotellets restaurant.

 2. dag: Den gamle bydel og julemarked
 Efter morgenmaden tager vi på en gående byrundtur. 
Du oplever byens Art Nouveau arkitektur, samt det middelalderlige 
og gotiske Riga i den gamle bydel. Du ser bl.a. Krudttårnet, Den 
Svenske Port, Købmandshusene De Tre Brødre, Hansahusene, Skt. 
Peters Kirken, Katedralen, Skt. Jacobs kirke og rådhuset. Vi slutter 
af på byens torv, som er forvandlet til et stort julemarked, med 
mange hyggelige boder, det store juletræ, og ikke mindst smukt 
julelys. Her oplever du den helt specielle julestemning på tætteste 
hånd. 
 
 3. dag: Tid på egen hånd 
 I dag er der tid til at udforske byen på egen hånd. Besøg 
evt. ”Lagkagebygningen”, et billede af Stalintiden som rummer 
Latvian Academy of Science. I 2017 blev der adgang til bygningen, 
og du kan via en elevator komme 65 meter op, og herfra er der en 
fantastisk udsigt. Du kan også nyde den smukt pyntede by, og gøre 
de sidste juleindkøb, eller besøge en af byens hyggelige cafeer. Til 
aften er der middag på en middelalder restaurant i byen (tilkøb – 
bestilles sammen med rejsen).

SKARP PRIS!

Hotel beliggende 
i hjertet af den 

gamle bydel

Fly fra Billund 
og København 

 4. dag: Hjemrejse 
 Efter god tid til morgenbuffeten, forlader vi hotellet og 
kører	mod	lufthavnen,	hvor	du	flyver	tilbage	til	Billund/København	
fyldt op med god julestemning og dejlige oplevelser.

Panter Rejser 2019


