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Riga - en arkitektonisk pärla 

   

Riga – Att resa till Riga är både prisvärt och bekvämt. Denna gamla Hansastad har många fina 

byggnader och fasader väl bevarade. Idag är staden noterad på världsarvslistan av UNESCO, i Riga 
finns en stor samling av vackra Art Noveau byggnader. Men här finns även många ovanliga kyrkor och 
medeltida byggnader. Vill ni fördjupa er i historien, besök Ockupationsmuséet- en skrämmande 
utställning om Lettlands historia. 
Nere i källarvalven finns flera populära medeltidsrestauranger. Ljudet av levande musik och människor i 
Bröderna Lejonhjärta-trikåer gör att ni känner er som på besök i Ronja Rövardotters värld. Här hittar ni 
även moderna skybarer och trendiga restauranger med många annorlunda kök, man kan till exempel 
hitta mat från både Armenien och Georgien. 
 

Flyg 
12:50 – 15:00 Stockholm Arlanda - Riga    
14.50 – 15:05  Stockholm Arlanda  

Reguljärflyg med Air Baltic i ekonomiklass enligt nedan 
Bagage som ingår: 1 st. bagage à max 20 kg per person 
Catering: Ingen catering ingår ombord men dryck och enklare förtäring finns till försäljning ombord. 

Hotell - Radisson BLU Daugava Hotel 

   

 
Radisson Blu Daugava Hotel ligger nära stadens gamla stadskärna och precis vid stranden av floden 
Daugava. Hotellet erbjuder luftkonditionerade rum, spafaciliteter och ett gym. Gratis WiFi finns i alla 
utrymmen. 

Rummen på Radisson Blu Daugava Hotel är ljusa och inredda i skandinavisk stil. Varje rum har minibar, 
arbetsplats och kabel-TV med betalkanaler. Det finns ett eget badrum med hårtork.  
Har man tid över finns möjlighet att testa ångbadet, träna i gymmet eller prova olika 
massagebehandlingar. Receptionen är bemannad 24 timmar om dygnet, och erbjuder concierge- och 
rumsservice. En frukost serveras varje morgon i en av hotellets 2 restauranger. Hotellet har också en bar.  
Det är preliminärt reserverat 17 dubbelrum och 1 enkelrum åt er. 
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Förslag på upplägg 

 
Fredag  
Vid ankomsten till Riga blir ni mötta av guide och visade till väntande buss. NI åker till ert hotell för 
incheckning. Gemensam middag på kvällen. 

Lördag 
Ni spenderar dagen på egenhand, se förslag på stadsrundtur till fots med provsmakning, ett väldigt 
trevligt sätt att upptäcka Riga. Gemensam middag på kvällen, se förslag nedan. 

Söndag  
Utcheckning från rummen senast kl. 12.00.  

Ni blir hämtade vid hotellet ca kl. 12.15 för färd tillbaka till flygplatsen och återresan till Stockholm. 

Stadsrundtur till fots med provsmakning 
 

         

En kombinerad stadspromenad och med stop för provsmakning som sköna pauser är ett trevligt sätt att 
lära känna Riga. 
 
Tillsammans med duktig guide upplever ni de gamla kullerstensgatorna i Gamla stan, art noveau-
kvarterens elegans och boulevardernas parkliv mitt i stan. 
 
Under turen gör ni två stopp och provsmakar bl.a. Riga Balsam på det medeltida apoteket Black 
Maggic, där den legendariska likören en gång uppfanns och har tillverkats sedan 1752. 
 
Man kan nästan inte åka till Riga utan att ha besökt ett café, ni gör nästa stop på Kuzekonditoiret, eller 
liknande café, där ni får prova en fantastisk, mörk chokladdryck - enligt många den bästa choklad de 
någonsin smakat. Riga har en rik historia och många vackra byggnader och finns med på UNESCOs 
världsarvslista. Turen tar ca 2-3 timmar.  
 
Se pris under tillägg nedan. 

 

Restaurang Steiku Haoss 
Steiku Haoss är som man hör på namnet ett "steak house", 
som specialiserar sig på kött, men serverar även många 
andra rätter. Inredningen är lättsam och går i vildavästern-
stil. 
Efter middagen bjuds det på linedance tillsammans med 
servitörerna och Lettlands bästa countrygrupp. 

Ingår i priset: 3-rätters meny inkl. 2 glas öl eller vin, 
mineralvatten och kaffe. 

 



 
 

 
 

   
Hemsida: www.kaneboevent.com  E-post: info@kaneboevent.com 

Restaurang Rozengrals 

   

Restaurangen Rozengrlas liger i Rigas äldsta vinkällare, mitt i gamla stan bredvid Domkyrkan. När man 
gått ner för trappen så kliver man direkt in i medeltiden - med levande ljus som enda belysning och 
servitörer i medeltida kläder fulländas upplevelsen. Gycklare och musikanter finns också, naturligtvis. 
Middagen dukas upp som en festbuffet på medeltida vis, med kött, fisk, grönsaker, bröd, bär, nötter, 
soppa samt öl och vin. 
 
Ingår i priset: 3 rätter, 2 glas öl/vin samt kaffe 
 

Paketexempel per person i delat dubbelrum: 5850 kr 

Priset inkluderar: 

 Flyg enligt program ovan i ekonomiklass 
 Dagsaktuella flygplatsskatter (f.n SEK 594) 
 Ankomsttransfer med svensktalande guide 
 2 nätter i delat dubbelrum enligt ovan 
 2 frukost på hotellet 
 2 gemensam middag, inkl. 3 rätter, 2 glas öl/vin samt kaffe 

 Avresetransfer med egna bussar utan guide 

Till priserna nedan tillkommer 2.67% marginalmoms (EU-moms) som är avdragsgill för företag med F-skatt 
sedel och momsavdragsrätt 

Tillval: 
Enkelrumstillägg: 1 370 kr per person  
Avbeställningsskydd*: 299 kr per person 
Stadsrundtur till fots med provsmakning:  510 kr per person 

* Till skydd mot höga kostnader i händelse av avbokning p.g.a akut sjukdom som drabbar resenären eller nära anhörig, kan ett 
avbeställningsskydd tecknas. Mot uppvisande av läkarintyg kommer då endast en expeditionsavgift att debiteras. 
Avbeställningsskyddet skall betalas tillsammans med anmälningsavgiften och är inte återbetalningsbart. 

 


