Latvian aateliskartanoita ja linnoja 2018
Matkaohjelma maanantaista torstaihin
1.päivä

23.7. maanantai

Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Eckerö
Linen ms Finlandialla klo 08.30-11.00.
Suoraan Tallinnan satamasta jatketaan
matkaa Latvian puolelle ja Riikaan.

Lounas virossa Halinga ravintolassa.

Lounaan jälkeen ajetaan Latvian pääkaupunkiin Riikaan, jossa majoittuminen
hotelliin keskikaupungilla, hotelli Semarah Metropole.
Kaupunkikiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään tämän viehättävän hansakaupungin tärkeimmät nähtävyydet: mahtava Tuomiokirkko, Pietarin kirkko,
Vapauden patsas sekä Riian kauniita jugend-rakennuksia.
Osa kierroksesta tehdään kävellen.
Illallinen Vanhan Riian ravintolassa.
2.päivä

24.7. tiistai

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Jurmalan
kautta ihailemaan Rumenen uusgoottilaista
kartanoa, jonka historia ulottuu 600 vuoden
taakse. Kartanon päärakennus on vuodelta
1876 ja se entisöitiin 2000-luvun alussa viiden
tähden hotelliksi.
Seuraava tutustumiskohde on Jaunmokusin
metsästäjänlinna, se valmistui 1901 silloiselle
Riian kaupunginjohtaja George Armitsteadille,
joka oli innokas metsästäjä. Linnassa on sekä
uus-goottilaista että jugend-tyyliä.
Viimeinen tutustumiskohde on mielenkiintoinen
Jaunpilsin ritarilinna, jonka alkuperä ulottuu
vuoteen 1301. Sillä on vuosisatojen saatossa
ollut useita omistajia. Nykyisin linnassa toimii
mm hotelli ja museo ja se on suosittu juhlien
pitopaikka.
Paluu Riikaan.

Lounas Rumenen ravintolassa.
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3.päivä

25.7. keskiviikko

Aamiaisen jälkeen lähdemme Rundale palatsiin, jossa tutustutaan barokkia edustavaan rakennukseen. Sen rakennustyöt aloitettiin 1737 ja sen arkkitehti on monia
Pietarin palatseja suunnitellut italialainen arkkitehti Bartolomeo Rastrelli. Linna on
entisöity ja nykyään siinä toimii museo.

Lounas ravintolassa Balta Maja.
Seuraava tutustumiskohde on Mezotnen linna, joka edustaa klassismia ja se sijaitsee
Lielupe-joen rannalla. Paikalla on vuosisatoja sitten sijainnut muinaiszemgalilaisten
linnoitus ja kartano juontaa juurensa 1600-luvulle.

1795 Venäjän keisarinna Katariina II luovutti kartanon lapsenlapsensa hoitajalle,
Charlotte von Lievenille ja muutama vuosi myöhemmin linnasta tuli von Lievenien
omaisuutta.
Nykyinen linna rakennettiin 1797 -1802 italialaisen arkkitehdin Giacomo Quarenghin
suunnitelman mukaan. Von Lievenit menettivät palatsinsa 1920-luvulla.
Paluu Riikaan.
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4.päivä

26.7. torstai

Aamiaisen jälkeen alkaa paluumatka. Matkan varrella käymme Birinun linnalla.
Kartanokompleksi puistoineen on rakennettu 1700 – 1800 -luvulla. Komea päärakennus edustaa englantilaista neogotiikkaa.

Juomme päiväkahvit linnan kahvilassa.
Palaamme Tallinnaan Viron viehättävän lomakaupungin, Pärnun kautta. Pitkä
hiekkaranta ja kesätapahtumien runsaus houkuttelevat kesäisin Pärnuun lomalaisia
läheltä ja kaukaa.
Pärnussa nautitaan keittolounas hotellissa ”Pärnu”.
Jatketaan bussilla edelleen kohti Tallinnaa.
Eckerö Finlandia lähtee Tallinnasta klo 18.30 ja
Helsinkiin saapuu klo 21.00.
Hinta 490.00 €/henkilö (min. 30-henk)
Hintaan kuuluu:
Laivaliput
Aamiainen laivassa menomatkalla ja buffet paluumatkalla
Majoitus jaetussa kahdenhengenhuoneessa
Suomenkielinen opas 4 päivää
1 x illallinen, 4 x lounas, 1 x kahvitauko
Tutustumiskäynnit sisäänpääsymaksuineen

