
Firmatur til Riga for Grønvold Maskinservice AS 26-

28 mai 2017

Riga
De som har vandret i Rigas gater en gang, vil gjerne komme tilbake dit igjen.

Dette er en by som ikke slutter å overraske. Riga er en perle blant de

Europeiske storbyer dannet av biskop Albert i 1201, der Daugava fredfullt

munner ut i Rigabukta. Riga skulle være en handelsby og beliggenheten for

det var perfekt.

Arkitekturen forteller oss at byen forener øst og vest. Alle de Nordeuropeiske

byggemåter vil du finne her, og spesielt representert er jugendstil. Byen har

vært okkupert av Tyskland, Polen, Sverige og Russland. Alle land har lagt

igjen en del av sin kultur der i tillegg til den godt bevarte og rikelige latviske

kulturen.
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Flytider
Forslaget tar utgangspunkt i direktefly med

Airbaltic fra Oslo Gardermoen. Alle tider er

lokale. Flytider kan endres med kort forvarsel.

Utreise fredag 26.05.2017 

Avreise Oslo kl. 19:30 direkte. 

Ankomst Riga kl. 22:20.

Hjemreise søndag 28.05.2017 

Avreise Riga kl. 16:10 direkte. 

Ankomst Oslo kl. 16:45.

Overnatting

Radisson BLU Latvija 

Radisson BLU Latvija er Rigas og Baltikums

største hotell. Med sin 27 etasjers glasskledde

fasade er hotellet et kjent landemerke i

bybildet.

Hotellet har nesten 600 rom fordelt på to bygg,

samt 15 konferanserom som totalt kan ta imot

opptil 2500 møtedeltagere. Hotellet byr på en

stor og innbydende frokost med det meste en

kan ønske seg. Hotellet har en rekke fasiliteter

og tilbud forøvrig. ESPA er et flott spasenter

over 5 etasjer. Olympic Casino er baltikums

største casino. Skyline Bar i 26 etasje er en av

byens mest populære cocktail lounger. I tillegg

finner du også en nattklubb, en sportsbar, en

vinbar, flere restauranter, barer, kiosker og

butikker.

Programforslag

Fredag

22:15 - 22:30 Ankomst Riga

På flyplassen blir vi møtt av en representant fra

Firmatur.no som viser oss bussen og blir med

til hotellet (ca. 20 min busstur). Denne

representanten vil også være tilgjengelig 24t

under vårt opphold.

23:45 - 00:00 Ankomst og sjekk inn på

hotell

Lørdag

07:00 - 11:00 Frokost

Etter en god frokost gjør vi oss klar for

transport til rally.

11:00 - 14:30 PanCars Rally

Fiat 126 Challenge er en interaktiv og artig

aktivitet som involverer både kjøring av gamle

«Soviet Fiat’er», navigering, spenning og

interessante poster og oppgaver. Bilene ble

produsert i Polen under Soviettiden og selv om

Fiat er et Italiensk bilmerke, er det allikevel et

kjent kjøretøy i de tidligere sovietstatene.

Hvert lag får utlevert hver sin unik bil (bilene er

malt av latviske graffitikunstnere), et kart og et

oppgavesett. Så skal dere i løpet av de neste

timene kjøre rundt i Riga og finne frem til og

finne svar på diverse spørsmål/oppgaver. Ett

lag er 3 personer.

Alle biler er godkjent for ferdsel på offentlig vei.

Alle lag har kontakttelefon til hjelpemannskap

og mekaniker, om nødvendig. En bil vil alltid

stå standby om deres bil skulle bryte ned

(bilene er 20-30 år gamle).

Det er trangt, moro, annerledes! Vinnerlaget

får gullmedaljer og "Champis".

14:30 - 16:00 Lunsj på Forest

Restaurant Forest er en moderne Latvisk

restaurant som serverer moderne mat med

sterk inspirasjon fra det lokale tradisjonelle

kjøkken. Lekre presentasjoner, gode smaker

og topp service kjennetegner denne

restauranten.

Inkludert er 3 retter med 2 drikke øl/vin/brus

samt kaffe/te og vann.

Etter lunsj har vi fritid frem til middag.

20:00 - 23:00 Middag på Steiku Haoss

Steiku Haoss er en biffrestaurantkjede med 3

restauranter i Riga hvor det serveres deilige

biffretter tilberedt på grillen. Dette gir deilige og

saftige kjøttstykker med en ekstra smak av

BBQ. Tilbehøret er som det skal være, med

både potet, grillet grønnsaker og sauser.

Restauranten minner om et amkerikansk

biffhus med røffe ranchdetaljer som ridesaler,

kuskinn og lasso.

Inkludert er 3 retters middag med 2 drikke

øl/vin/brus samt kaffe/te og vann.

Søndag

07:00 - 11:00 Frokost

11:45 - 12:00 Utsjekk hotell

Vi sjekker ut før klokken 1200 og har tiden frem

til avreise til egen disposisjon. Vi kan la

bagasjen stå igjen på hotellet dersom vi vil ut å

handle i de søndagsåpne butikkene.
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13:30 - 13:45 Avreise hotell

16:00 - 16:15 Avreise Riga

Pris
Forslaget tar utgangspunkt i en gruppe på 25

personer.

Valutakursen er forholdsvis ustabil og tilbudet

tar derfor utgangspunkt i dagens kurs. Det tas

forbehold om feil samt at valutakurs, skatter og

avgifter forblir uendret per tilbudsdato.

Fly og hotell er reservert, men øvrig program

er ikke bekreftet og er avhengig av ledighet

ved bestilling.

Radisson BLU Latvia 4**** 

Kr. 7.350,- p.p. i superior dobbeltrom. 

Kr. 8.350,- p.p. i superior enkeltrom.

Vi håper forslaget er av interesse og at vi får

gleden av å være deres samarbeidspartner i

2017.

Med vennlig hilsen

Mara Vilcina 

Firmatur.no AS
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Aktiviteter

Ølsmaking

Vi blir med på en reise inn i øllets verden hvor

vi skal få smake og høre kort om latvisk øl og

dets brygging. Her blir det smaking av 6 typer

øl (0,15L per glass) fra små mikrobryggerier

rundtomkring i Latvia. Vi får tradisjonell og lokal

"beer snacks" til øllet. Totalt drikker vi nesten

en liter øl iløpet av presentasjonen.

Riga skattejakt

Riga skattejakt er en artig måte å bli kjent med

Riga gamleby og sentrum. Gruppen deles opp i

lag med 6-10 personer og hvert lag får utlevert

oppgaven som beskriver hvordan og hva

gruppen skal igjennom i løpet av de neste 2-3

timene. Alle lag kan løse de samme

oppgavene og finne de samme postene, men i

hvilken rekkefølge og hvilke poster er opp til

hvert enkelt lag. De forskjellige postene vil ha

forskjellig verdi/poengsum. De som er lengst

borte vil ha høyest verdi, mens de som er

nærmest vil ha en lavere verdi. Det er opp til

hvert lag å legge sin strategi for å samle inn

flest poeng i løpet av tiden. Vinnerlaget vil få

utdelt en liten premie.

Skytekonkurranse med blant annet

Kalashnikov

Hvor mange steder kan man skyte med

russiske Kalashnikov?

Bli med og få en smakebit av det tidligere

Sovjet og opplev å skyte med ekte russiske

våpen og maskingevær! Finn frem gutten

(mannen?) i deg, og blås av skuddene i en fei,

eller vær litt mer sofistikert og ta tiden til hjelp

og treff blinken!

Dette er ikke bare moro, det er FETT! Vi

opplever at dette er den aktiviteten som våre

kunder synes er artigst og gir mest å prate om

og flest smil og flir.

Passer selvfølgelig også for damer! (Det er kult

å banke gutta på ”hjemmebane”).

Ingen program på ettermiddagen.

Tøff 4x4 kjøring i Riga

Bli med ut i skogen og kjør røffe 4x4 biler. Vi

blir plukket opp på hotellet og kjører i kolonne

ca 30 min ut av byen. Alle bilene har en sjåfør,

men vi får alle anledning til å forsøke oss bak

rattet når vi har kommet oss inn i skogen.

Disse 4x4 bilene er rigget for å forsere sørpe,

vannhull og vanskelige forhold, noe vi får prøve

og oppleve i dag. Forholdene kan variere

veldig basert på vær og vind, men det er

nesten ingenting som stopper disse bilene og

deres sjåfører. Husk behagelige klær og skotøy

som tåler gjørme og skitt!

Fly som Supermann!

Har du noen gang lurt på hvordan det er å

hoppe i fallskjerm eller å fly som fuglene? I

Sigulda, 50 km utenfor Riga ligger Aerodium

Free fall simulator. Her kan du få teste ut

hvordan det føles å fly i en utendørs vertikal

vindtunnel. Dette er noe du mest sannsynlig

aldri har prøvd før!?

Kanskje du så sluttseremonien av Torino OL

2006 hvor en person svevde over bakken? Det

var disse Latviske gutta som var ansvarlig for

dette stuntet.

Vi legger opp til 2 x2 minutters flyging på hver.

Visst dere ønsker å prøve dere mer, kan dette

kjøpes direkte på stedet, visst ledig kapasitet.

Det blir selvfølgelig gitt nødvendige

instruksjoner, drakter og sikkerhetssutstyr. NB!

De som skal fly må ikke være over 2 meter

eller veie mer enn ca 110-120 kg.

Segway kjøring

Vi skal ut å prøve verdens artigste kjøretøy -

Segway. To paralelle hjul som balanserer ved

hjelp av et gyroskop. Vi vil utforske Rigas

mange trange gater, samt parker og områdene

rundt og i gamlebyen. Iløpet av en time får vi

sett mye av byen. Det er ikke vanskelig, bare

veldig veldig moro!

Bobsledge i Sigulda

Sigulda 45 min utenfor Riga sentrum kan man

få oppleve å sitte på i Olympisk Bobsledge hvor

farten kan komme opp i godt over 100 km i

timen når man farer nedover den isbelagte

løypa godt krøkket inne i den lille bobben. En

opplevelse som garantert vil få blodet til å

bruse og pulsen stige til nye høyder. Det er

plass til 3 personer per tur og alle får være

med på en nedfart.

Alternativer
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