To nejlepší z Rigy + OKOLÍ (letecky z Prahy)
2.7. - 5.7. 2022

15 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28471/

Průvodce:

Vít Malkus

Specialista:

Barbora Koníčková, +420 596 111 030, konickova@radynacestu.cz

Prodloužený víkend v Pobaltí s průvodcem, který vás provede nejkrásnějšími místy Rigy a okolím jako nikdo jiný.
Projdete se secesním Starým městem, zhlédnete Rižský dům a posedíte v kavárničkách. Pohodově naladěni se pak
vydáte za krásami „lotyšského Švýcarska“ a do národního parku Gauja. Cestujte s námi bez starostí a zažijte
Lotyšsko, na které se nezapomíná!

Na co se můžete těšit
kouzelnou secesní architekturu
středověkou atmosféru Starého města
národní park Gauja a lázeňské město
starobylé hrady opředené legendami

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Riga – Praha se všemi poplatky
3x ubytování v Rize v hotelu ve 2lůžkových pokojích
3x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné na místě
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
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Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vyhlídkový autobus v Rize - 15 EUR
Dům Černohlavců - dospělí 6 EUR, slevněné vstupné 3 EUR
Litevské umělecké muzeum - dospělí 6 EUR, slevněné vstupné 4,80 EUR
Art Museum Riga Bourse - dospělí 6 EUR, slevněné vstupné 4,80 EUR
Muzeum čokolády - dospělí 7 EUR, slevněné vstupné 5 EUR
Muzeum dějin Rigy a mořeplavby - dospělí 4,75 EUR
Rižský dóm - dospělý 3 EUR
Muzeum v Jurmale - vstup zdarma

Vstupné
Okolí Rigy
Dospělý: 1 240,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 2. července: Odlet z Prahy, přílet do Rigy. Přejezd na ubytování. Podle času příletu bude následovat večerní procházka
městem. Návštěva centrálního trhu nedaleko velkolepé budovy lotyšské Akademie věd. Centrální trh v Rize je jedno z největších
tržišť v Evropě. Najdeme ho blízko vlakového nádraží. Čtyři ohromné budovy vybudovali Němci během 1. světové války. Sloužily
jako hangáry na Zeppeliny. V roce 1930 se z nich staly tržištní haly. Koupíte zde ovoce, zeleninu, maso, ryby, houby, zkrátka vše,
nač si vzpomenete.

Neděle 3. července: Celodenní prohlídka Rigy.
Dnešní den budeme věnovat celodenní prohlídce hlavního města Lotyšska. Prohlídku začneme ve Starém městě, které je
zapsáno na seznamu UNESCO a je známé především díky své nádherné secesní architektuře. Během prohlídky spatříme
Rižský dům, radnici, středověké centrum s kamennými domy, gotický dům Černohlavců, Švédskou bránu, Wagnerovu koncertní
síň, lotyšský parlament nebo jeden z národních symbolů Lotyšska, Památník svobody.
Po prohlídce budete mít možnost nákupů, posezení v příjemných restauracích a kavárnách, nebo se můžete jen tak toulat úzkými
uličkami Starého města a obdivovat krásu historických budov.

Pondělí 4. července: Fakultativní výlet, během kterého uvidíte přírodní rezervaci, pobřeží, lázeňské město a staré
hrady. Nebo celodenní volno v Rize.
Pro zájemce je připravený celodenní fakultativní výlet autobusem do okolí Rigy. Nejprve se vydáme na místo zvané Sigulda,
kterému se přezdívá „lotyšské Švýcarsko“. Toto jedinečné místo je obklopené legendárními jeskyněmi a středověkými hrady.
Poté bude následovat lehká turistika v nejrozsáhlejším lotyšském Národním parku Gauja. Projdeme se Turiadskou rezervací
s hradem a vyslechneme si legendu o Turiadské růži. Na závěr se přesuneme do Jurmaly – největšího lázeňského města
v Lotyšsku, které se nachází v Rižské zátoce (25 kilometrů od Rigy).
Návrat na hotel ve večerních hodinách.

Úterý 5. července: Po snídani individuální volno, možnost návštěvy muzeí, poobědvání v centru města, nákupů. Po obědě transfer
na letiště a odlet z Rigy dle letového řádu. Přílet do Prahy.
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