Nordic Info bvba
Steenhuffeldorp 14
1840 Londerzeel
Belgium

E-mail: info@nordic.be
Website: www.nordic.be
Tel.: 0032 52 55 52 54
BTW: BE 0898 125 968

Duoreis Riga - Tallinn
Prachtige rondreis naar de 2 UNESCO hoofdsteden aan de Baltische Zee: Riga en Tallinn. Onderweg maakt u
kennis met het Estse en Letse binnenland!

Data
20/8

Omschrijving
Transport Schilde Zaventem
Vlucht Brussel – Riga
BT 602 20AUG BRU RIX 0935 1300 (lunchpakket zelf meebrengen voor onderweg)
13u30 – 14u00/14u30: Transfer van de luchthaven naar het hotel
14u30 – 15u00: check in indien mogelijk
15u00 – 18u00: Begeleide wandeling oud Riga met Engelstalige gids
Ontdek vandaag de Letse hoofdstad Riga, de grootste van de 3 Baltische hoofdsteden. Riga’s
pittoreske historische centrum met haar talrijke Art Nouveau huizen, werd opgenomen op de
UNESCO werelderfgoedlijst. Bovendien is het een heel jonge en groene stad: veel jonge mensen
hebben Riga ontdekt als dé stad voor de nieuwe generaties. In de namiddag voorzien we een
wandeling doorheen het stadscentrum. U brengt o.a. een begeleid bezoek aan het oude
stadscentrum, met o.a. de St Peters kerk, Dom kathedraal en Zweedse poort Onderweg geniet u van
een welverdiende koffiepauze in het lokale restaurant Salve.
20u00: 3-gangen diner in het hotel, incl. water, thee, koffie
Overnachting in het moderne Hotel Avalon****

21/8

09u00 – 10u00: Bezoek centrale markt
U start de dag met een fantastische ervaring! De Centrale Markt van Riga behoort tot de grootste
levensmiddelenmarkten van Europa. Sinds 1998 staat de Markt op de werelderfgoedlijst van
UNESCO. Met gids bezoekt u de markthallen en ontdekt u typische Letse lokale producten.
10u00-11u30: Wandeling door Vermane Park en Esplanade
Van de centrale markt wandelt u door het prachtige Vermane Park en Esplanade naar het Art
Nouveau disctrict. Onderweg bezoekt u het operagebouw, het vrijheidsmonument, Bastion Hill, de
Othodoxe kathedraal en neemt u een korte koffiepauze.
11u30-13u00: Bezoek Art Nouveau district
Van de centrale markt wandelt u door het prachtige Vermane Park en Esplanade naar het Art
Nouveau disctrict. Onderweg bezoekt u het operagebouw, het vrijheidsmonument, Bastion Hill, de
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Othodoxe kathedraal en neemt u een korte koffiepauze.
13u00-14u30: Lunch in het elegante ‘Alberta 13’
14u30-15u30/15u45: bezoek Art Nouveau Museum
Te voet naar centrum (of taxi op eigen houtje)
Taxi’s zijn in Riga erg goedkoop maar het is niet ongebruikelijk dat een taxichauffeur probeert om je
meer geld af te troggelen. Ze zetten bijvoorbeeld regelmatig de meter uit. Zoek naar de rode taxi’s,
die zijn wel erg betrouwbaar. Het officiële tarief is ongeveer een halve euro per kilometer.
16u30 – 17u30: Occupatie museum. U komt er meer te weten over de 51-jaar durende bezetting van
Letland door opeenvolgend de Sovjet Unie, Nazi Duitsland en opnieuw de Sovjet Unie.
19u30: 3-gangen diner in het Restaurant “Three chefs”, incl. water, thee, koffie
Overnachting in het gezellig Hotel Avalon****
22/8

8u30 – 10u00: Transfer Riga – Sigulda
10u00 – 12u00: Gauja nationaal park + Bezoek Turaida
12u00 – 13u00: Lunch “Kungu Rija” (hoofdgerecht met koffie/thee/water)
13u00-15u30: Transfer Sigulda – Tartu
15u30 – 16u00: Koffiepauze “Gunpowder Cellar” in Tartu
16u00 – 17u00: Bezoek Tartu
17u00 – 19u30: Transfer Tartu – Tallinn
19u30: Check in hotel
20u30: 3-gangen diner in het hotel, incl. water, thee, koffie
Overnachting in het gezellige My City**** Hotel

23/8

09u00-13u00: Begeleide wandeling door Tallinn met Engelstalige gids
Welkom in Tallinn, een van Europa’s meest sfeervolle en gezellige steden. De hoofdstad van Estland is
een stad van contrasten: het is zowel een middeleeuwse Hanzestad als een moderne stad met
hedendaagse glazen architectuur. Het oude stadscentrum, opgenomen op de UNESCO
werelderfgoedlijst, wordt aanzien als één van de best bewaarde middeleeuwse steden van NoordEuropa. De ommuurde oude binnenstad is opgedeeld in 2 delen: de benedenstad en de bovenstad
Toompea. U bezoekt de Domkerk, de Alexander Nevsky kathedraal en het Raadhuisplein. Onderweg
wordt een koffiepauze voorzien in het lokale café Maiiasmokk.
13u00-14u30: Lunch in Daube (hoofdgerecht met koffie/thee/water)
VRIJE NAMIDDAG
19u00: 3-gangen diner in het Restaurant “CRU”, incl. water, thee, koffie
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Overnachting in My City**** Hotel
24/8

09u00 - 09u30: Transfer naar openluchtmuseum
09u30 -12u00: Bezoek openluchtmuseum
Hier krijgt u een goed beeld van de rurale geschiedenis en architectuur. 14 Boerderijen geven een
e
e
overzicht van hoe de lokale bevolking leefde tussen de 18 en 20 eeuw. Tussendoor wordt een
koffiepauze in Kolu Tavern voorzien. (max 30 min)
12u30-13u30: Lunch (hoofdgerecht met koffie/thee/water) in Gourmet Coffee Kadriorg
13u30 – 15u30: Bezoek Kadriorg en tuinen
Het Kadriorgpaleis werd gebouwd door tsaar Peter de Grote voor zijn tweede vrouw, tsarina
Catharina. Vandaag huist het museum een kunstcollectie en gaat nadien verder het museum en de
tuinen in.
15u30 – 16u00: Transfer naar Tallinn airport
Vlucht Tallinn – Brussel
LO8177 24AUG TLL BRU 1810 1945
Transport Zaventem - Schilde

Prijs: € 1.035 per persoon in dubbele kamer, € 1.285 per persoon in single kamer
Inbegrepen:
• Luchthaventransport tussen Schilde en Brussels Airport
• Vlucht Brussel – Riga met AirBaltic, inclusief luchthaventaks (€ 55)
• Vlucht Tallinn - Brussel met LOT, inclusief luchthaventaks (€ 38)
• Alle nodige transfers, incl. sightseeing bus tussen Riga - Tallinn met Engelstalige gids
• Alle bezoeken zoals beschreven met lokale Engelstalige gids (incl. audiosysteem)
• 4x overnachtingen in stijlvolle stadshotels
• 4x ontbijt, 4x lunch (hoofdgerecht), 4x 3-gangen diner; steeds incl. water, koffie en thee
• 5x koffiepauze
• 1x degustatie centrale markt Riga
• Inkomgelden Riga Art Nouveau Museum, Riga occupatiemuseum, Turaida burcht, Ests
openluchtmuseum Tallinn en Kadriorg paleis
• Reisinformatie
• BTW
Niet inbegrepen:
• Fooien
• Annuleringsverzekering (4%)
• Reisbijstandsverzekering (€ 3 pp/dag)
• Combinatieverzekering 6.5%
Betaling:
• Inschrijvingsformulier ingevuld ten laatste 31/1/18 bij Nordic
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Voorschot : 25 % bij inschrijving
Saldo te betalen ten laatste 8 weken voor afreis
Opgelet: betalen met American Express is niet mogelijk.

Belangrijke info: Vluchturen steeds onder voorbehoud van wijziging. Kleine programmawijzigingen onder
voorbehoud. Minimuml aantal deelnemers 30. Maximum aantal deelnemers 40. Inschrijvingen ten laatste
31.1.2018
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