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spinellveien 22b, 1639 gamle fredrikstad telefon: 91 00 73 53  e-post: gretha.thuen@olivertravel.no

9. april 2015  – 4 dager

Riga ligger vakkert til ved elven Daugava som munner ut 
i Rigabukten. Det er lett å la seg sjarmere av den gamle 
bydelen i Riga. Her er fantasifull arkitektur i kombinasjon 
med antikvitetsbutikker, utsalg av kunsthåndverk og små 
restauranter hvor en kan hvile sine trette ben. Det vakre 
barokkslottet Rundale er et must! Mester for bygningen er 
den kjente arkitekt Rastrelli som også hadde ansvar for  
Vinterpalasset i St. Petersburg. Her blir vi med på en   
omvisning hvor vi får høre den spennende historien.   
Turens høydepunkt vil være fagdagen som omhandler   
aktuelle forsvars og sikkerhetspolitiske temaer av felles  
interesse. 



Turens pris veil. kr 6 975,- pr person i dobbelt rom 
ved minimum 14 betalende gjester.

Prisen inkluderer ikke:
Enkeltrom tillegg nkr 900,-
Forsikringer
Drikke til maten

Vi tar forbehold om
 endring av rekkefølgen i dagsprogram

m
et avhengig av når Forsvarsattachéen kan m

øte oss.
D

et tas forbehold om
 trykkfeil i program

m
et og endringer en ikke er herre over.

Dag 1, Oslo, Riga:
Avreise fra Gardermoen med Norwegian kl 11.20 med  
ankomst Riga kl. 13.50 lokal tid. På flyplassen blir vi 
møtt av vår lokalguide. Det blir busstransfer til sentralt 
beliggende Opera Hotel & Spa hvor vi skal bo i tre  
netter. Etter innsjekking og lunsj blir vi med på en  
spasertur i den gamle bydelen i Riga. Lokalguiden viser 
oss de vakre jugendstilbygningene, og vi får høre den 
spennende historien. En av dagene besøker vi «Hjørne-
huset» som var KGBs hovedkvarter (under forutsetning av 
at de tillater besøk) eller alternativt Okkupasjonsmuseet.  
Latvia hadde 51 års okkupasjon bak seg da landet igjen 
ble fritt i 1991. Begge museene synliggjør historien om 
Latvias grusomme nære fortid. Felles middag om kvelden.

Dag 2, Riga, fagdag: 
Dagen starter med en velsmakende frokost på hotellet. 

Tentativt program:
Norges Forsvarsattache Laila Kvammen Lie. Norges forhold til 
de baltiske land med fokus på forsvar og sikkerhet.
DNB i Latvia ved Ellen Nordli.
Kriminalomsorg.
Korrupsjon.
Felles middag på lokal restaurant om kvelden.

Dag 3. Rundale:
Etter en avslappende frokost tar vi plass i bussen for å bli med 
på en utflukt til fantastiske Rundale slott og dets vakre park. 
Ferden går gjennom landlige omgivelser og små landsbyer. 
Etter omvisningen på slottet får vi servert lunsj på den lokale 
kroen. Lokalguide følger med på hele utflukten. Tidlig på 
ettermiddagen er vi tilbake i Riga hvor det blir tid til egen 
disposisjon.
Om kvelden møtes vi til middag i hyggelig lag.

Dag 4, Brødrekirkegården, Jurmala, Oslo:
Frokost på hotellet før utsjekk og avreise.
Med lokalguide går turen til Brødrekirkegården. Den er et 
gripende minnesmerke og en begravelsesplass for tusener av 
latviske soldater som ble drept i årene 1915 og 1920 under 
både første verdenskrig og den latviske uavhengighetskrigen.  
Vi vandrer omgitt av lindetrær «tankenes vei» som fører frem 
til heltenes terrasse. Deretter går ferden til kystbyen Jurmala 
ved” Den baltiske riviera”.  Dette var stedet for både russisk 
og europeisk aristokrati. Tiltrukket av helbredene kilder og 
kilometerlange sandstrender, bygget de sine noble kursteder 
og vakre sommerhus i glade farger.  Kanskje var det Jurmala 
Aleksej Arbuzov tenkte på da han skrev” Soloppgang i Riga”? 
Vår lokalguide vil fortelle oss. Før avreise til flyplassen får vi 
servert en velsmakende lunsj på lokal restaurant i Jurmala.
Avgang Norwegian rute DY 1073 kl. 15.55 med ankomst Oslo 
lufthavn Gardermoen kl. 16.30 norsk tid.
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Prisen inkluderer:
Flyreise Oslo – Riga t/r med Norwegian inkl.  
flyskatter.
Busstransport i følge program
3 netter i dobbelt rom Opera Hotel og Spa.
3 frokoster, 3 lunsjer og 3 middager
Utflukter og inngangsbilletter i henhold til program
Lokalguide ved alle utflukter

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.orgFoto: Mattias Edèn

Bindene påmelding innen 6. januar 2015 


