
SUOMI-KERHOLAISTEN
KESÄRETKI ELOKUUSSA 8.-11.8.2018
Muutama lisäpaikka
vielä vapaana.
Ilmoittautuminen: Rainer Kaskela
puh. +358 - 503 583 014 tai
+34 - 699 102 598.
email: rainer.kaskela@gmail.com

 

AIKATAULU:
Keskiviikko 8.8.  1. pv  Finnair, Helsinki-Riika
Klo 7.30 tavataan Helsinki-Vantaan lentokentällä, check in
lennolle Finnair   AY 1071, klo 9.30 Helsinki – Riika, johon
saavutaan klo 10.40. Lentokentällä vastassa 26-paikkainen
linja-auto ja opas Jaanika. Aloitetaan kierros Jurmalan
kylpyläkaupungissa, syödään lounas ja hieman vapaata aikaa
keskustassa tai rannalla. Iltapäivällä jatketaan Riikaan, majoitus
hotellissa Monte Kristo https://hotelmontekristo.lv/?lang=en 
Riian vanhassa kaupungissa. Loppuilta vapaata.
Torstai 9.8. 2. pv. Bussimatka Liettuaan, Palanga-Klaipeda-Kuurinkynnäs Nida-Klaipeda.
Aamiaisen jälkeen heti bussiin ja matka jatkuu Liettuan suuntaan, matkalla syödään lounas ja tehdään lyhyt
kierros Palangan kaupungissa. Palangasta ajetaan  bussilla Klaipedan satamaan, josta lautta lähtee kohti Nidan
niemimaata,   jatketaan pitkin Kuurinkynnästä Nida kalastajakylään (joka nykyään on kaupunki) ihan Venäjän
rajalla. Kynnään leveys vaihtelee 400 metristä 3,8 km.   Kuurinkynnäs on tunnettu valtavista hiekkadyyneistä.
Illaksi palataan Klaipedaan ja kirjaudutaan hotelliin ****Ararat All Suites, http://www.ararat.lt/eng/hotel
Perjantai, 10.8. 3. pv. Bussimatka Latvia, Riika.
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Liettuan halki Latvian suuntaan. Siauliain ohi ajaessa vierailemme liettulaisille
tärkeässä paikassa Ristimäellä, joka on uskonnollinen kohde ja suosittu nähtävyys. Jatketaan Riikaan, matkalla
myös lounas. Päivän ajomatka yhteensä n. 300 km, majoitus hotellissa Monte Kristo https://hotelmontekristo.lv/
?lang=en  Riian vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen vielä oppaan johdolla kävelyä vanhassa kaupungissa. 
Lauantai 11.8. 4. pv. Finnair, Riika-Helsinki.
Aamiaisen jälkeen hieman vapaata klo 12.00 luovutetaan hotellihuoneet ja tehdään kävelykierros
vanhassakaupungissa, jonka jälkeen bussikierros Riian jugend-tyylisessä kaupunginosassa. Riikasta ajetaan
lentokentälle klo 15.30, josta  Finnairin lento AY1076 klo 17.55 Helsinkiin, johon saavutaan klo 19.05.

Hinta maapalveluista: 350 eur/hlö. Hinnassa kuljetus 26-paikkaisella linja-autolla, opastus Riiasta alkaen,
2 yön majoitukset Riiassa Monte Kristo***hotellissa ja yksi yö Ararat All Suite Hotellissa Klaipedassa ****
2-hh, kuljetukset Riian lentokentältä Klaipedaan ja päiväkierros Nidan niemimaalla, sitten Klaipedasta Riikaan
ja lähtöpäivänä Jurmalan kautta Riian lentokentälle, kierrokset ja opastukset ohjelman mukaan, 4 lounasta.
Finnairin lennot 255 eur/hlö ryhmäehdoin, hinnassa myös 23 kg ruumaan menevä matkalaukku.
Varausmaksu  80 eur/hlö 29.3. mennessä ja loppulasku ja nimet 1.7. mennessä. Mikäli lentovaraus
peruutetaan, niin ennakkomaksu jää lentoyhtiölle, jos ketään ei löydetä tilalle. 
Matkan hinta lentoineen on 605 eur/hlö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 99 eur.
Tarjous on voimassa 23.03.2018 saakka. Mikäli haluatte ohjelmaan muutoksia, niin laittakaa toiveitanne
ja yritämme tehdä muutoksia toivomustenne mukaan. Lisämaksulla illalliset.
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