
KESÄMATKA LIETTUAAN JA LATVIAAN 

Ke - Su 07. - 11.08.2019 (5 pv) Vilna – Rundale - Riika - Jurmala 
Matkaohjelma: 
 
Ke 07.08. Lähtö klo 16.30 Mikkelin matkakeskukselta bussilla Helsinkiin. Saapuminen Katajanokalle klo 
20.00. Viking XPRS lähtee Helsingistä klo 21.15. Majoittuminen hytteihin. Buffet-ruokailu ruokajuomineen 
laivalla. Risteilyohjelmaa. 
 
To 08.08. Klo 07.00 saapuminen Tallinnaan, jolloin poistutaan laivasta. Matkaa jatketaan Pärnuun saakka 
(n. 2h), jossa nautitaan aamiainen. Matka edelleen pitkin Via Baltica -tietä kohti etelää. Lounas nautitaan 
Riian laidalla sijaitsevassa Pohjois-Euroopan suummassa hirsirakennuksessa viihdekeskus Lidossa. 
Iltapäivästä matkataan edelleen Liettuan puolella ja pääkaupunki Vilnaan. Majoittuminen hoteliin 
kaupungin keskustassa, Ibis Vilnius Center Hotel, Rinktines str. 18, 9322 Vilna, puh. +370 52658100, 
www.accorhotels.com (hakuna Vilnius). Pöytiin tarjoiltu päivällinen hotellissa. 
 
Pe 09.08. Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana tehdään Vilnan kiertoajelu suomea puhuvan oppaan 
johdolla. Kierroksella nähdään lisäksi mm. vanhakaupunki, aamunkoitonportti sekä tuomiokirkko. 
Kierroksella kuullaan kaupungin pitkästä ja värikkäästä historiasta, joka poikkeaa melkoisesti muiden 
Baltttian maiden sekä Pohjoismaiden historiasta. Luonnollisesti kuullaan myös nykypäivän kaupungista. 
Kaupunki on perustettu Gediminas -kukkulalle, jonka maamerkkinä toimii Gediminas -torni, joka on osa 
vanhaa linnaketta. Kierroksen päätteeksi vierailu tornissa, josta on upeat näkymät alas Vilnaan. Yhteinen 
lounas kaupungilla. Iltapäivä ja ilta vapaata, omatoimista kiertelyä kaupungissa. 
 
La 10.08. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus, jolloin lähdetään kohti Latviaa. Matkalla tutustutaan 
upeasti entisöityyn Rundalen barokkipalatsiin (suomea puhuva opas tulee Riiasta ryhmää 
vastaan).Bartolomoe Rastrellin suunnittelemaa palatsia on alettu rakentamaan 1700-luvun alkupuoliskolla. 
Nykyisin palatsi toimii museona. Opastettu tutustuminen palatsiin sekä ns. ranskalaiseen puutarhaan. 
Lounas nautitaan palatsin yhteydessä toimivassa ravintolassa. Iltapäivällä saapuminen Riiaan, jossa tehdään 
suomea puhuvan oppaan johdolla opastettu kierros. Osa kierroksesta tehdään bussilla ja osa kävellen. 
Vanhan kaupungin pikkukujat sekä uudemman kaupungin Art Nouveau –tyylin kaupunginosa 
tasapainottavat toinen toisiaan. Illaksi suunnataan Jurmalan kauniiseen rantakaupunkiin. Kaupunki on yksi 
Latvian suosituimmista matkailukohteista ja se on kuuluisa rannalle rakennetuista pitsihuviloistaan. 
Majoittuminen Hotel Jurmala Spa, Jomas ieal 47/49, Jurmala, puh. + 371 778 4415. 
www.hoteljurmala.com. Päivällinen hotellissa. 
 
Su 11.08. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Paluu päivän aikana Tallinnaan. Tallink Shuttle lähtee 
Tallinnasta D-terminaalilta klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin klo 18.30. Buffet-ruokailu laivalla 
ruokajuomineen. Paluu Mikkeliin laivan saavuttua Helsinkiin. 
 

Hinta: 510 €/hlö  
 

Hintaan sisältyy: 

• Bussimatkat em. ohjelman mukaan 
• Laivamatka Helsinki-Tallinna B4-luokan hytissä majoittuen, laivamatka Tallinna-Helsinki kansipaikoin 
• Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 106 €/4 yötä) 
• Täysihoitoateriat: laivabuffet-ruokailu ruokajuomineen (2), aamiainen (4), lounas (3), päivällinen (2) 
• Suomenkieliset opastukset: Vilna sekä Rundale-Riika-Jurmala 
• Pääsymaksut: Gedimas-torni, Rundalen palatsi 
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut ruokailut ja retket 
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. 

 

Ilmoittautumiset Outi Kaiholalle 17.4.2019 mennessä, outi.kaihola@gmail.com tai 045 699 8131 

http://www.hoteljurmala.com/
mailto:outi.kaihola@gmail.com

