
 

 

 
Tartto-Cesis-Riika    Vappu Siguldan kukkamarkkinoilla 30.4.-3.5.2020 
Siguldassa, vajaan tunnin ajomatkan päässä Latvian pääkaupungista Riiasta, järjestetään vuosittain 

toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna Latvian Plant Parade – vappuviikonloppuna matkataan katsomaan 

mitä kaikkea täällä maan suurimmassa kasvimarkkinatapahtumassa on tarjolla! 

Markkinoiden lisäksi teemme oppaan johdolla kävelyn Riian vanhassa kaupungissa ja kiertelemme 
markkinoiden jälkeen kauniin Siguldan nähtävyyksiä.  Matkaa taitetaan omalla bussilla, joten 
puutarhatuliaiset kulkeva mukavasti kantamatta laivamatkoillakin. 

 

30.04. torstai 
Tapaaminen aamulla Kiasman edessä tai länsisatamassa 
Klo 09:00-11:15 Lauttamatka Eckerö Line Finlandialla Helsinki – Tallinna  
(Laivalla mahdollisuus aamiaiseen lisämaksusta, n. 15€/hlö) 
Tallinnasta matka jatkuu Tarttoon, matkan kesto n. n. 2,5 tuntia 
Tarttossa kaupunkikierros bussilla, jonka jälkeen majoittuminen hotelli Dorpat ( www.dorpat.ee/fi/ ) 
Alkuillasta lähtö vanhan kaupungin kävelylle ja klo 18:30 illallinen ravintola Pierre,  
Raatihuoneen torin laidalla. 
Loppu ilta vapaata. 

     
01.05. perjantai 
Aamiainen Hotellilla. 
Klo 09 matka jatkuu Tartto – Cesis, jossa vapaata aikaa esim. lounaaseen. 
Puolen päivän jälkeen ajetaan Cesistä Siguldaan, Gaujan kansallispuiston läpi 
Sigulda Plant Parade  
Klo 18 jälkeen jälkeen majoittuminen Riian Grand Poet by SemaraH-hotelliin 
(https://grandpoet.semarahhotels.com/ ) ja klo 19:00  buffet-illallinen hotellissa. 
 

 

http://www.dorpat.ee/fi/
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02.05. lauantai 
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen Riian kaupunkikierros ja kävely vanhassa kaupungissa 
Lounas Taidemuseon kahvilassa, jonka jälkeen opastettu kierros taidemuseossa. 
Paluu hotellille n. klo 16 maissa ja ilta vapaata. Valinnainen ooppera illalla.  
  

  
03.05. sunnuntai 
Aamiainen hotellilla ja klo 09:30 lähtö Riiasta. 
Puoliltapäivin ostostauko Ainazissa, jonka jälkeen lounas ravintola Halingassa Pärnun lähellä. 
Tallinnaan saavutaan n. 16:00 maissa ja aikaa kahville tai viimeisiin ostoksiin 
18:00 laivaannousu, perille Helsinkiin saavutaan Eckerö Line Finlandialla klo 21:00 
(Laivalla mahdollisuus illalliseen lisämaksusta n. 30€/hlö) 
 

 
Matkan hinta on 495 €/hlö.  Lisämaksu yhden hengen huoneessa +55€.  

 
Hintaan sisältyy:  
Bussi mukana Helsingistä lähtien koko matkan ajan   
Laivamatkat Helsinki – Tallinna - Helsinki  
Majoitus kahden hengen hotellihuoneessa aamiaisella  
Suomenkielisen oppaan palvelut Tallinnasta alkaen   
Puolihoito; 
Illallinen Torstaina ja Perjantaina sekä lounas Lauantaina ja Sunnuntaina 
Kuljettaja-matkanjohtajan palvelut  
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