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TUNTEMATON LIETTUA JA KAUNIS RIIKA 
Ingressi OK 
 

1. päivä AirBalticin lento puolenpäivän jälkeen Riian kautta Vilnaan. Laskeutumisen jälkeen bussi-
kierros Vilnassa; majoittuminen keskustahotelliin. Yhteinen tuloillallinen. 

2. päivä Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros kauniissa Vilnan keskustassa. Puoliltapäivin lähtö 
Trakain linnaan ja edelleen Kaunasiin. Kävelykierros Kaunasin keskustassa näemme Kaunasin linnan, Uk-
kosen Jumalan talon (Perkunas), Kaunasin katedraalin, Raatihuoneentorin ja Vanhan kaupungin vanhim-
man kävelykadun, Vilniaus-kadun. Käymme myös Kaunasin omalaatuisimmassa nähtävyydessä, Paholaisen 
museossa. Majoittuminen ja yhteinen illallinen. 

3. päivä Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Riikaa. Käymme katsomassa merkillistä Ristikukkulaa n. 15 km 
Kaunasista. Erään teorian mukaan ristit pystytettiin vuoden 1831 kapinan uhrien muistolle. Neuvostovallan 
aikaan hallitus jyräsi kukkulan sileäksi ja tuhosi ristit kolmeen kertaan, mutta yhä vain ihmiset kantoivat 
uusia ristejä paikalle. Nykyisin paikalla on kymmeniä tuhansia ristejä. – Matkamme jatkuu Rundālen pa-
latsiin, johon tutustumme. Yle TV1 esitti vuonna 2016 Leo Tolstoin romaaniklassikosta ”Sota ja rauha” 
tehdyn kuusiosaisen TV-sarjan, jota kuvattiin mm. Latviassa Rundālen linnassa, sillä sen sisätilat muistutti-
vat paljon Pietarin kuvauspaikkoja. Moni meistä on varmaankin siis jo ”käynyt” Rundālen linnassa. Kahvi-
tauko. Jatkamme matkaa Riikaan, majoittuminen ja yhteinen illallinen. 
4. päivä  Aamiaisen jälkeen teemme kaupunkikierroksen bussilla saaden hyvän käsityksen Riiasta ja 
sen maamerkeistä. Sen jälkeen teemme kävelykierroksen Riian vanhassa kaupungissa. Näemme kauniita 
Art Nouveau -rakennuksia, joita on vanhassa keskustassa. Käymme Art Nouveau -museossa ja miehitysmu-
seossa. Black Balsam Tasting tutustuttaa meidät latvialaisen liköörin saloihin. Omaa aikaa yhteiseen läk-
siäisillalliseen saakka. 

5. päivä Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista; lähdemme vanhaan Jūrmalan kylpyläkau-
punkiin, joka sijaitsee Riianlahden ja Lielupe-joen välissä vain n. 25 km päässä Riiasta. Kylpyläkaupunki 
tunnetaan lomakeskuksena, jossa yhdistyvät kolme tärkeää tekijää: meri, puhdas ilma ja yli 30 km pitkä 
hiekkaranta. Jūrmala tunnetaan myös koristeellisista puuhuviloistaan, joista monet ovat peräisin viime 
vuosisadan alusta. Nautimme yhteisen lounaan Jūrmalassa ennen kuljetusta Riian lentokentälle. Paluu-
lento laskeutuu Helsinkiin klo 19.30. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä. Pidätämme oikeuden pieniin muutoksiin ohjelmassa. 

   
TIEDOT MATKASTA: 
Ajankohta:  13.–17.5.2020 
Hinta-arvio: n. 890 € jaetussa 2 hengen huoneessa (edellyttää väh. 25 osallistujaa) 
1 hengen huoneen lisämaksu à 205 €. Ilman huonetoveria matkustavan on varattava 1 hengen huone. 
Hintaan sisältyy: 

• lennot Helsinki-Riika–Vilna ja Riika-Helsinki lentoveroineen 
• matkatavarat 23 kg + 8 kg  
• kuljetukset Liettuassa ja Latviassa tasokkaalla turistibussilla 
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut 
• 4 x aamiainen, 4 x illallinen, 1 x lounas, 1 x kahvitauko 
• 4 yön majoitus 3–4* hotellissa jaetussa 2 hengen huoneessa 
• suomenkielinen matkanjohtaja-opas alk. Vilna 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Oy Kon-Tiki Tours Ltd, KKV:n rekisterinumero 1929/00/MjMv, SMAL 39610. 
 


