Fløng Operaforenings operatur til Riga i Letland
fra den 5. - 9. maj 2020
Flere og flere har fået øjnene op for skønne Riga, der lokker med fantastiske jugend-huse,
gourmetrestauranter og stemningsfulde cafeer. Glæd dig til at opleve denne hyggelige by, hvor vi
bor i hjertet af den fortryllende gamle bydel. En dejlig rejse til en rigtig god pris!
Letlands hovedstad er levende, stemningsfuld, traditionsrig og har en helt særlig tiltrækningskraft.
Byen har et unikt middelalderkvarter fyldt med hyggelige cafeer og restauranter i de smukke,
brostensbelagte gader. Som en løbeild har cafélivet spredt sig i hele Rigas centrum, hvilket giver
byen en særlig stemningsfuld atmosfære.
1. dag: tirsdag 05.05.2020 Byrundtur i Riga
Om morgenen flyver vi fra København med Air Baltic direkte til Riga. Efter ankomst tager vi på en
kort byrundtur i bus med stop ved de fine, farverige, gamle træhuse langs Daugavafloden, der
gennemskærer byen. Nogle af husene er nyistandsat, og mange af dem har smukke udskæringer,
skodder og fine døre. Her bor en del af byens kendte borgere. Vi fortsætter forbi den topmoderne
bygning, der huser byens store nationalbibliotek, der har stor betydning for byens indbyggere.
Vi byder velkommen til Riga med en sen frokost på hotellet.
Der er mange gode restauranter tæt på hotellet, og rejselederen anbefaler gerne et godt spisested
til aftenens middag.
2. dag: onsdag 06.05.2020 Byvandring i den gamle bydel og orgelkoncert i Riga Domkirke
I tilkøb Figaros Bryllup på Riga operahus
Vi slentrer gennem byens middelalderlige kvarter og oplever livet i Rigas labyrint af smalle gader og
åbne pladser. Turen går forbi Nationaloperaen, det gotiske Sorthovedernes Hus, De Svenske Porte
og Krudttårnet. Man føler sig hensat til en svunden tid! På Rådhuspladsen, der er smukt omgivet af
gamle huse, finder vi boder med lettisk brugskunst: Fine duge og servietter i hør, strikvarer,
træarbejde og ravsmykker. I hjertet af den gamle by finder vi også domkirken, som vi besøger og
hører en ca. 20 min. lang koncert fra det imponerende orgel. Organisten sender med orglets 6718
orgelpiber et mægtigt brus ud i kirkerummet. Det fantastiske orgel er et af Europas største.
Mærk stemningen på pladsen på egen hånd.
Herefter besøger vi den interessante Black Magic Café, hvor vi smager Riga Balzam og nyder et
lækkert stykke chokolade. Den sorte bitter drikkes både til kaffen, hældes over vaniljeis samt
benyttes i drinks og kager. Efter en hemmelig opskrift skabte apoteker Kunze i 1752 den populære
drik som medicin mod alt - undtagen kærlighedssorger.
Aftenarrangement i tilkøb: Figaros Bryllup ca. kr. 300.-

3. dag: torsdag 07.05.2020 Jugendkvarteret
På byvandringen i det eventyrlige jugendkvarter ser vi de mange smukke huse med dyr, blomster,
kvinder, geometriske mønstre og bølgende former på husfacaderne, der præger hele bydelen. De
overdådigt pyntede huse var beregnet til det finere borgerskab og stammer fra en tid, hvor Riga var
én af de største byer i det russiske imperium i slutningen af 1800-tallet. Løft hovedet, og kig op på
husene på turen gennem Alberta iela – en særlig interessant gade. Her ses grinende, sure, skrigende
og smilende ansigter. Vi tager på en spændende rundvisning på Art Nouveau Heritage Museum, der
ligger i en lejlighed i jugendstil. Resten af dagen til egen rådighed.
Vi mødes på hotellet og går samlet til middag på Restaurant Kalku Varti. Restauranten er smukt
indrettet i moderne lettisk stil og kokken, Raimonds Zommers, har vundet flere priser.
4. dag: fredag 08.05.2020 På egen hånd og TURANDOT på Riga operahus
Brug formiddagen til udforske Riga på egen hånd. Vi kan anbefale at besøge det store marked tæt
ved vores hotel og Riga’s banegård. Ligesom et besøg i Den Russisk-Ortodokse kirke med de smukke
løgkupler, hvor kvinder bør tage et tørklæde på hovedet. I sovjettiden blev kirken brugt som
planetarium, men efter Letlands selvstændighed i 1991 fungerer bygningen igen som kirke.
Vi mødes til frokost med efterfølgende kanalbådstur i parken midt i Riga, hvor man oplever Rigas
Tårne og spir fra flodsiden. Den 1020 kilometer lange Daugavaflod udspringer i Rusland og løber
gennem Hviderusland og Letland til udmundingen i Rigabugten ved Østersøen.
Aftenarrangement: Turandot på Riga Opera

5. dag: lørdag 09.05.2020 Hjemrejse
Nyd formiddagen på egen hånd i den stemningsfulde by. Midt på eftermiddagen kører vi til Riga
lufthavn, og flyver direkte tilbage til København.

Hotel: Hotel Opera & Spa****,
Raiņa bulvāris 33,
LV-1050 Riga
telf. + 371 67063400
Rejsefakta:
Mødetid i Kastrup lufthavn
Afgang med BT 132 (Baltic Airways)
Ankomst tit Riga
Hjemrejse:
Afgang fra Riga med BT 139
Ankomst til Kastrup

kl. 07.00
kl. 09.05
kl. 11.40
kl. 18.15
kl. 18.50

Pris per person i delt dobbeltværelse kr. 4.975,Tillæg for enkeltværelse
kr. 790,Operabillet til Figaros Bryllup ca.
kr. 300.- {prisen reguleres, når vi kender den endelige pris}
Afbestillingsforsikring
kr. 295,Inkluderet i rejsens pris:
Fly Kastrup – Riga tur retur
4 nætter overnatninger med morgenmad

Forplejning: 4 x morgenmad. 2 x frokost 1.og 4.dag og 1 middag 3 dag
Kanaltur i Riga
1 operabillet til Turandot samt orgelkoncert i Riga domkirke
Guided byrundtur og besøg i Art Nouveau Heritage museet med dansktalende lokalguide

