
Kymenlaakson Martat ry 

   

Kevätretki Riikaan to 21.5. – su 24.5.2020 

https://www.rantapallo.fi/latvia/riika/ (Pieni matkaopas löytyy tuosta linkistä) 

   

Majoitus:  Wellton Hotel Riga & SPA 4*  

  https://www.wellton.com/en/hotels/wellton-riga-hotel-and-spa 

  Kylpylän käyttö lisämaksusta 10e/hlö/2,5h 

 

Lähtöaika ja paikka: klo 5.30 Virojoki – 6.05 Hamina – 6.15 Leikari – 7.00 Kouvola – 9.15  
  Helsinki 

  (kyytiin pääsee matkan varrelta ja jos aihetta ilmenee, niin aikataulua   
  tarkistetaan) 

 

Hinta:  370 e/hlö, majoitus 2 hengen huoneessa, lisämaksusta myös 1 hh 

  Hintaan sisältyy: 

- kuljetus hyvätasoisella turistiautolla  
- laivamatkat kansipaikoin 

- ruokailut laivalla meno/paluu 

- majoitus 2 hengen huoneissa aamiaisella 

- suomenkielinen kaupunkikiertoajelu 2,5 – 3h 

- sisäänpääsyliput kasvitieteelliseen puutarhaan 

- Jurmalan retki 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 

 

  Raili Mässeli   

  puh. 040 534 2837 

  sähköposti: railimasseli@gmail.com 

  Ilmoittautumiset mahdollisimman pian.  

  Viimeistään 15.4.2020 mennessä. 

 

Huomioitavaa:  

- matkalla tarvitaan passi tai EU-henkilötodistus 

- syntymäaika, mistä tulet kyytiin ja yhteystiedot tulee ilmoittaa varauksen 

yhteydessä (sähköposti ja puhelinnro) 

https://www.rantapallo.fi/latvia/riika/
https://www.wellton.com/en/hotels/wellton-riga-hotel-and-spa
mailto:railimasseli@gmail.com


- matkatavarat kulkevat bussissa mennen tullen laivamatkan ajan 

- peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottaminen suositeltavaa 

- vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Liikenne Vuorela Oy ja 

ilmoittautumisessa sekä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja 

- lasku sähköpostiin, Liikenne Vuorela laskuttaa 

 

Meille on varattu 50 paikkaa. Koska matka on helatorstain aikaan ja se on erittäin suosittua 

matkustusaikaa, ei lisäpaikkojen saanti ole aivan itsestään selvyys. Siksi toivon, että ilmoittaudutte 

pikaisesti ja jos lisäpaikkojen tarvetta ilmenee, niin voidaan toimia pikaisesti.   

 

 

Ohjelma: 

 

to 21.5.2020   

09.30  laivaan nousu alkaa 

10.30  laiva lähtee kohti Tallinnaa, brunssi laivalla 

13.00  laiva saapuu Tallinnaan 

  matka jatkuu Latviaan 

n. klo 16.00  kahvitauko Iklassa 

n. klo 19.00  saavumme Riikaan, majoittuminen hotelliin 

  omaa aikaa 

 

pe 22.5.   

07.30 – 10.00 aamiainen hotellissa 

10.00  n. 2,5 – 3 tunnin suomenkielinen kiertoajelu 

  omaa aikaa 

 

la 23.5. 

07.30 – 10.00 aamiainen hotellissa 

10.00  retki kasvitieteelliseen puutarhaan sekä Jurmalaan 

  iltapäivällä palaamme Riikaan 

  omaa aikaa 

 

su 24.5. 

07.30 – 08.30 aamiainen hotellissa 

08.30  kotimatka alkaa 

10.30  kahvitauko Iklassa, käynti Superalkossa 

n. 14.30   laivaan nousu 

15.30  laiva lähtee Helsinkiin, buffet-lounas 

18.00  laiva saapuu satamaan ja kotimatka alkaa välittömästi 

   

  

       

  Tervetuloa kevätretkelle Riikaan!  

       

  Kymenlaakson Marttojen hallitus 


