Jubileumsresa till Riga 27.9. – 30.9.2019
Opera och kultur
Kulturföreningen Katrina-arrangemang i samarbete med Axtours resebyrå
I Kulturföreningen Katrinas jubileumsprogram för 2019 är operaresan till Riga en av de stora
höjdpunkterna. Föreningen bildades i september 1999 för att arrangera musikteatern Katrina i
Helsingfors år 2000. Sedan dess har föreningen utvecklat den klassiska musiken på Åland särskilt inom
kammarmusik och opera.
Höstens operaresa går till Riga med besök vid LNOB, Lettiska Nationaloperan och balett. Rigaoperan har
internationellt renommé och lockar årligen till sig många internationella stjärnor, varav många är letter
med karriärer på Metropolitan i New York och i de europeiska operahusen. Höstens repertoar är ännu ej
klar och meddelas senare. Vid vårt operabesök går vi en guidad visning på operahuset. En spännande
vandring i Gamla stan väntar oss samt besök i Rigas Domkyrka med lunchkonsert. Vi besöker Rundale
slott, som anses vara den mest storslagna slottsanläggningen i Baltikum, och i kurorten Jurmala ser vi de
kulturhistoriskt intressanta trävillorna från tsartiden. Tid för egna upplevelser i den gamla Hansastaden är
också inbokat.

Varmt välkommen!
Dag 1
Fredag 27 september 2019
Samling i terminalen, Västra hamnen vid senast kl 06:50. Vi går ombord Viking Lines Rosella som avgår
klockan 07:30. Vi äter frukostbuffé ombord. Väl framme i Kapellskär transfer till Arlanda med egen buss.
Vårt flyg till Riga avgår 12:50 och vi landar i Riga kl 15:00. Vid ankomst möts vi av vår svensktalande guide
och vi åker med vår buss in till Riga. Kort sightseeingtur och sedan incheckning på vårt centralt belägna 4stjärniga hotell. På kvällen gemensam middag på hotellet.
Dag 2
Lördag 28 september 2019
Efter frukost guidad stadsrundtur till fots. Vi besöker Gamla Stan och ser bland annat de vackra
byggnaderna i Art Nouveaustil. Lunchkonsert i Domkyrkan, visning av densamma och dess berömda
orgel. Gemensam lunch inklusive dryck.

Resten av eftermiddagen fri för egna strövtåg. Vi föreslår besök på Rigas Centralmarknad som till ytan är
Europas största marknad och är ett måste vid besök i staden. Ca 80.000 besökare kommer hit varje dag
för att fynda bland second hand, blommor, livsmedel och delikatesser, kuriosa, elektronik, mode,
trädgårdstillbehör och en och annan piratkopia. Marknaden ligger i fem gamla zeppelinhangarer från
första världskriget och har listats som världsarv av UNESCO. Den som önskar besöka museum har många
att välja på. Musee Art Nouveau, Ockupationsmuséet eller Lettlands nationella konstmuseum är bara
några av de utmärkta muséer värt ett besök. Middag på egen hand.
Kvällsarrangemang operaföreställning. Ingår i resans pris.
Dag 3
Söndag 29 september 2019
Vår svensktalande guide hämtar upp oss efter frukost för en heldagsutflykt utanför Riga. Vi kör till
Rundale, söder om Riga, för besök vid Rundale Pils, Europas kanske vackraste 1700-talsslott. Rundale Pils
byggdes av hovarkitekten Francesco Rastrelli, som även arbetade med Vinterpalatset, Peterhof och
Smolnyklostret i Sankt Petersburg. Slottet är idag restaurerat och inrett med tidsenliga möbler och den
stora parken är återställd i fransk barockstil. Idag är Rundale ett museum och vi går en guidad rundtur i
den vackra byggnaden och trädgården. Gemensam lunch i de vackra omgivningarna.
Jurmala är Lettlands enda officiella kurort och är berömd för sina naturrikedomar, det milda klimatet, den
nyttiga luften, den helande leran och mineralvattnet. Stadens stora attraktion är den nästan 26 km långa
sandstranden, de stora tallskogarna samt de moderna kur- och semesterorterna. Här går vi en kortare
rundtur tillsammans med vår guide och vi ser bland annat de charmiga trävillorna med snickarglädje ända
sedan tsartiden. På kvällen gemensam avskedsmiddag.
Dag 4
Måndag 30 september 2019
Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. Under dagen lunch och middag på egen hand.
Vid 12:30 samlas vi på hotellet för avfärd till flygfältet. Vårt flyg till Arlanda avgår kl 14:50 och vi landar kl
15:05 lokal tid. Vår buss möter upp och kör oss till Kapellskär. Avgång Rosella kl 19:00 med ankomst
Mariehamn 22:30 lokal tid. Egen tid på båten.
Resefakta: Pris: 695 euro/person i dubbelrum vid minst 20 deltagare. Enkelrumstillägg: 115 €.
Båtresa Mariehamn-Kapellskär tur/retur med frukostbuffé på utresan. Flyg Arlanda-Riga tur/retur
inklusive skatter. Del i dubbelrum 3 nätter inklusive frukost på 4-stjärniga Avalon Hotel i Riga.
Frukostbuffé på utresan, 2 luncher och 2 middagar inklusive dryck enligt program. Besök, entréer,
operabiljett, busstransfers och guidningar enligt program. Svensk guidning under resan enligt program.
Reseledning från Axtours. Vi reserverar oss för eventuella programändringar samt prisändringar som vi i
dagsläget ej kan överblicka.
Ingår inte i resans pris: Reseförsäkring eller avbeställningsskydd. Luncher och middagar som inte ingår i
resans pris. Övrigt som inte framgår ovan.
Anmälningsavgift 150 euro debiteras vid anmälningstillfället. Slutbetalning förfaller den 23 augusti 2019.
Avbeställningsregler – avbokning fram till 26/6 = anmälningsavgiften, avbokning mellan 27/6 - 25/7 50 %
av resans pris, avbokning mellan 26/7 – 26/8 75 % av resans pris, bokning därefter 100 % av resans pris.
Reservation för eventuella programändringar samt prisändringar som vi i dagsläget ej kan överblicka.
Bokning: Axtours resebyrå, Storagatan 14, 22100 Mariehamn. Telefon: 512 17. E-post: info@axtours.ax
Resan har begränsat antal platser och snar bokning rekommenderas.
Det 4-stjärniga Avalon Hotel & Conferences ligger i Rigas historiska
stadsdel, bara 500 meter från operahuset och Frihetsmonumentet. Hotellet
erbjuder rymliga, luftkonditionerade rum med gratis WiFi, platt-TV och
kabelkanaler. Rummen är elegant och klassiskt inredda med trämöbler och
ljusa färger. Alla rum har te-/kaffekokare, minibar, strykmöjligheter,
skrivbord och ett värdeskåp med plats för bärbar dator. Hårtork och
hygienprodukter finns i badrummet.
https://hotelavalon.eu

