ΡΙΓΑ
1η μέρα: Αθήνα - Ρίγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για την πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα. Άφιξη στην
κουκλίστικη Ρίγα και υποδοχή από τον αντιπρόσωπο μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο & τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ προτιμήστε να δειπνήσετε σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια της παλιάς πόλης,
δοκιμάζοντας παραδοσιακά πελμενί με άγριο σολομό και πίνοντας συνοδευμένα με βότκα.
2η μέρα: Ρίγα, ξενάγηση
Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση στη «Βασίλισσα» της Βαλτικής. Θα ξεκινήσουμε από τη μεγαλοπρεπή
πλατεία του Δημαρχείου, όπου ορθώνεται η εκκλησία των Αγ. Πέτρου & Παύλου, η μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία
της χώρας με το 123 μέτρων καμπαναριό να εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέπτη, ατενίζοντας από ψηλά τη θέα
της πόλης καθώς απλώνεται πέρα από το ποτάμι. Δε θα παραλείψουμε να δούμε το Καθεδρικό ναό της Αγ.
Άννης και τους μοναδικούς θησαυρούς της, το παλιότερο & μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας καθώς
επίσης και την επίσημη κατοικία του Προέδρου. Περνώντας μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε
αριστουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, πύργους μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από
κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και φροντισμένες πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοητευτικό
πρόσωπο της σύγχρονης Λετονικής πρωτεύουσας. Απόγευμα ελεύθερο
3η μέρα: Ρίγα (προαιρετική εκδρομή στη Ριβιέρα της Βαλτικής ... τη Γιούρμαλα!)
Πρόγευμα και ακολουθήσετε προαιρετικά (κόστος ατομικό) ιδανική απόδραση μέχρι τη λουτρόπολη της Jurmala
(Γιούρμαλα), 20 χλμ. δυτικά της Ρίγας. Εδώ περπατήστε στις ωραιότερες αμμώδεις παραλίες της Βαλτικής,
θαυμάστε τα ξύλινα σπιτάκια και γιατί όχι … δοκιμάστε το spa σε κάποιο από τα πολυτελή ξενοδοχεία που,
ακολουθώντας την τάση της εποχής, ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Εναλλακτικά, αφιερώστε χρόνο για να
γνωρίσετε καλύτερα τη πολυπρόσωπη Λετονική πρωτεύουσα χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα.
Σεργιανίστε έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης και αναζητήστε τη πολύχρωμη, ολοζώντανη σοβιετικού στυλ
υπαίθρια Κεντρική αγορά, όπου θα βρείτε ρούχα, πίνακες, ρώσικες κούκλες καθώς και το διάσημο στη περιοχή
κεχριμπάρι σε ποικιλία από σχέδια κοσμήματα. Το βράδυ περιποιηθείτε τον εαυτό σας σε ένα από τα
φανταχτερά εστιατόρια ή καφετέριες που διαθέτει άφθονα η Ρίγα.
4η μέρα: Ρίγα - Αθήνα
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Λετονίας, για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο
και τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις: Καθημερινά
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines
• 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4*
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
• Ελληνόφωνη περιπατητική ξενάγηση πόλης
• Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίων €200
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών.

Ξενοδοχεία
Κατ’ άτομο σε δίκλινο
Μονόκλινο
Παιδικό έως 11 ετών

Rixwell Konventa Seta 3*

St. Peter’s Boutique 4*

305 €

320 €

375 €
285 €

405 €
290 €

