
GODE RÅD OG TIPS 
 
Viktige dokumenter å huske: 
Pass   (sjekk gyldig tid/dato og bestill nytt i tide) 
Helsetrygdekort  https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do 
Reiseforsikring (Ta med nyttige telefonnummer) 
Annet viktig: 
Tillatt bagasje: 20 KG + håndbagasje 8 KG 
Vi møter på Gardermoen 22.08.2013 kl. 09:00 Møtepunktet ved Bagasjeinnleveringen. 
 
Ankomst Riga flyplass: 
Etter utlevert bagasje, går vi sammen med vår guide direkte til vår buss. 
Veksling av valuta må skje før ankomst eller på hotellet (som har egen minibank). 
De fleste butikker og restauranter tar imot VISA-kort og Mastercard, men noen har ikke 
terminal og foretrekker papirpenger. Anbefaler å be om kvittering ved betaling med kort. 

 
Valuta  
 
1 latvisk lat (LVL) tilsvarer 11,35 norske kroner NOK med 
dagens kurs (05.07.2013). Noen restauranter og hoteller 
tar imot euro, men den offisielle myntenheten er lat. 
 
1 lat. Bilde lånt fra dalje.com. 
 

Prisnivå 
For oss nordmenn er det latviske prisnivået svært hyggelig – særlig om du vet hvor du skal 
lete. En får god biffmiddag fra 60 kroner, frokost fra 30 kroner, coctails fra 25 kroner og øl 
fra 15 kroner. Spabehandlingene går for å være svært rimelige, og både klær og sko er mye 
billigere enn her hjemme. 
De fleste butikker og restauranter tar imot VISA-kort, men papirpenger er å foretrekke. Om 
du likevel skulle betale med kort må du huske å be om kvittering. 
 
Shopping 
Riga rommer et utall internasjonale kjeder og designbutikker i tillegg til lokale markeder og 
forhandlere. Med tanke på prisnivået og utvalget burde Riga vært et shopping mekka. Det er 
det også hvis du er ute etter smykker, konfekt og suvenirer. Vil du derimot ha pene klær må 
du lete godt. Latvisk klesstil ligger et stykke unna (eller kanskje noen år bak?) nordisk mote.  
Her er likevel noen tips:  
Gå rundt i gamlebyen og stikk innom de mange småbutikkene og markedene. Der er det mye 
fint å se. Sørg også for å besøke kjøpesentrene. «Galerija Centrs» ligger sentralt til og 
rommer alt fra gourmetbutikker til designforhandlere. Den finske senterkjeden Stockmann 
er vel verdt å stikke innom, og vil du oppleve noe skikkelig spesielt tar du drosje til «Spice». 
«Spice» er Latvias største kjøpesenter og rommer blant annet et gigantisk lekeland! 
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Språk 
De fleste latviere snakker bare latvisk og/eller russisk, men bar-, restaurant- og 
hotellpersonale kan ofte litt engelsk eller tysk. Det virker som mange har lært seg 
“standardfrasene” og lite annet (med noen unntak, selvfølgelig). Bruk derfor enkle setninger 
og ord når du prater og stiller spørsmål. Ellers kan det lett oppstå misforståelser. 
 
Hotellets fasiliteter: 
Hotellet har også mye å tilby som blant annet SPA timer, bademuligheter osv.. Ønsker en å 
benytte mulighetene anbefaler vi at en bestiller dette på forhånd, det er rimeligere enn på 
direkten. (se blå markering på kjøreplan for å finne når dere har fritid) 
 
Taxi 
Tidligere var det et stort problem for turistnæringen i Riga at turister ble svindlet av 
taxisjåførene. Beløpene var vanligvis ikke så store, kanskje man betalte 200 kr heller enn en 
hundrelapp for å komme seg til og fra flyplassen. I dag er problemet mye mindre - byen har 
strammet opp drosjeselskapene, og drosjeselskapene har strammet opp sine sjåfører. 
Selv om mye av dette er ryddet opp i, anbefaler vi at pris avtales før en setter seg inn i en 
Taxi og at en benytter de som er anbefalt pr. i dag.  som for eksempel: 
Baltic Taxi (Drosjeselskapet til Air Baltic) BalticTaxi.lv Tlf 8500 
Riga Taxis +371 800 10 10 / +371 800-0006. 
Riga Taxi Park +371 800 13 13 
 
Lommetyver 
Riga er en storby som andre storbyer så ta vare på dine verdisaker som lommebøker, 
betalingskort, kamera, mobil etc. (ha gjerne telefonnummer til sperretjeneste etc. hvis 
uhellet skulle være ute) 
 
Nyttige adresser: 
Reiseleder vil peke ut samlingspunkter og tider som er viktige å overholde. Dette slik at vi 
alle får med oss det som er tenkt. Skulle en allikevel komme ut av kurs er her de viktige 
adressene og med tidspunkter. 
 
Radisson Blue Hotell Latvia * (18:00 middag 22.08, og 13:00 lunsj 25.08) 
Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010, Lettland Tlf: +371 67 772 222 
Restaurant Salve (13:00 lunsj 23.08) 
Ratslaukums 5, Riga LV-1050, Latvia,  Tlf: +371 67044317 
Biblioteka No1 (18:00 middag 23.08) 
2 Terbatas iela (in Vermanes park), Riga, Latvia +371 20225000 
The Kitchen (13:00 lunsj 24.08) 
12 Maskavas street, Building K-1, Riga, Latvia +371 20272827 
Steiku Haoss (18:00 middag 24.08) 
25 Meistaru, Riga, Latvia +371 722 2419 
 
 

Reiseleder: Trond Paulsen  tlf: +47 908 40 240 
 
 



INNHOLDER: 
Dag 1 *(22.08.2013): 
Flyet lander i Riga kl. 13:30. (BT 152  * 22AUG OSLRIX HK27    KL.  1040) 
På flyet blir det en enkel lunsj (chicken in curry sauce + juice) 
Vår Svensktalende guide møter oss på bussen.  
Riga, hovedstaden i Latvia, er den største byen i Baltikum og ligger i Rigabukten ved 
Østersjøen. Byen, med et areal på 307km2, ligger ved elva Daugavas utløp. Elva deler byen i 
to hoveddeler; nordbredden (Labais krasts) og sørbredden (Pardaugava). Selv om 
majoriteten av norske studenter studerer ved Riga Stradins Univeristy som ligger på 
sørbredden, velger de fleste å bosette seg på nordbredden som sjarmerer de fleste takket 
være gamle byen som er i finne der.  
 
Klimaet er maritimt med milde våte vintre (snø og kuldegrader i januar og februar) og nokså 
varme somre, ikke ulikt klimaet man finner i Stockholm.  
 
Vi ankommer vårt **** hotell Radisson Blue Hotell Latvia som er et moderne hotell i Rigas 
sentrum og shoppingområde, bare 400m fra den historiske gamlebyen. Det er et stort hotell 
med 571 rom, der noen har panoramautsikt over Riga.  
Etter at en har sjekket inn blir det buffet på hotellet kl. 18.00.  
Vi fortsetter i 26 etasje hvor den trendige baren Skyline er, også den har en fantastisk 
panoramautsikt. 
 
Dag 2 *(23.08.2013): 
Etter frokost (06:30-09:30) møtes vi kl. 09:45 tar vi oss en tur til: 
Okkupasjonsmuseet (latvisk: Latvijas okupācijas muzejs) er stedet der historien om Latvias 
grusomme nære fortid fortelles. Latvia hadde 51 års okkupasjon bak seg da landet igjen ble 
fritt i 1991. Vår Svensktalende guide oversetter litt sammen med vår guide på museet. 
Guiden hjelper oss også videre igjennom  
Gamlebyen - som står på UNESCOs verneliste - er breddfull av små, hyggelige kneiper og 
tavernaer, mange av dem restaurerte barokkbygninger. Rusleturer i smågatene, og vi får 
med oss de to flotte handelshusene (House of Blackheads) på rådhustorget - Rigas mest 
fotograferte hus., St. Peters Kirken.  
Vi tar oss en lunsj kl. 13.00 inkl. drikke på «Restaurant Salve». 
Etter litt egen tid samles vi for å gå til jubileumsmiddag kl. 18:00 hos Biblioteka No1 
 
Dag 3 *(24.08.2013): 
Etter frokost (07:00-09:50) på hotellet møter vi utenfor kl. 0950 bussen går kl. 10:00 til: 
Zeppelin Hangarene / MARKEDET: Blant Europas største. Ligger ved elven, nær 
bussterminalen og togstasjonen. I og rundt de svære markedshallene med runde tak, 
opprinnelig bygget for å huse Zeppelin-luftskip, er det yrende markedsstemning hver eneste 
dag. Her kan du gjøre sko- og støvlekupp.  
Lunsj hos «the kitchen» kl. 13:00 
Fritt til benyttelse frem til vi samles kl. 17:45 for å gå til middag kl. 18:00 på Steiku Haoss 
 
Dag 4 *(25.08.2013): 
Denne dagen er til fri benyttelse frem til lunsj kl. 13:00 på hotellet. Bussen går presis kl. 
14:30 til flyplassen. (BT 153 * 25AUG RIXOSL HK27      kl. 17:55 Oslo 18:50) 



 
 

 
 
 
Vedlagte spisesteder er fast. Endringer av meny kan forekomme.  
 
Radisson middag 22.08: 
Praktfull og omfattende buffet inkluderer: 
Chefs 'spesiell varm eller kjølt suppe av dagen. 
Hjemmelaget ferskt brød med pålegg og syltetøy. 
Et utvalg av varierte «hors d `oeuvres», forretter og delikatesser, inkludert røkt laks og sjømat 
Et utvalg av hjemmelagde salater, med en rekke dressinger, sauser og akkompagnement. 
To Daglig skiftende viktigste forretter - 
Alltid en kjøttrett og en rett av fisk(eller sjømat). 
Et utvalg av fersk kokte grønnsaker ikke mindre enn 4 varianter. 
En kombinasjon av ferske, hjemmelagde «gateaux» kaker og desserter med forskjellige bær sauser 
Fersk fruktsalat med valg av pisket krem og vanilje saus. 
Valg av lokale og importerte oster med druer og kjeks 
3 stk. mineralvann/ øl/husets vin  
 
 
Lunsj 23.08: (Salve) ca. kl.  13:00 
Kjøkken: Latvisk, Rangert som nr. 4 

 
God for: Familier med barn, Romantisk, Gjøre 
forretninger, Lokalt kjøkken, Uteservering, Spesielle 
anledninger, Underholde kunder 
Meget god kritikk fra andre. 
 
Forrett: Grønn salat med sesongens 
   grønnsaker  
Hovedrett: Kyllingfilet med potet mos  
Dessert: Frukt Sorbe  
1 stk. mineralvann eller tilsvarende,     
Kaffe og te 

Torsdag 22.08.2013 Fredag 23.08.2013 Lørdag 24.08.2013 Søndag 25.08.2013

08:00

09:00 frokost på hotellet frokost på hotellet frokost på hotellet

10:00 fritt

10:45 Zeplinhallene

11:00

12:00 St. peters kirken

13:00 Vi tar Lunsj i Gamlebyen ? "Salve" Lunsj "The Kitchen" Samles til oppsummering  Lunsj
13:35

14:00
14:30

15:00 Vi reiser til Flyplassen

16:00 Egen tid til fri benyttelse

17:00 Ankommer Raddisson Blu Latvija

17:45 Samligsted? Samlingsted?

18:00 Middag på Hotellet BIBLIOTEKA No 1 Jubileumsmiddag Steihe Haoss Drikke inkludert

19:00

20:00 Samles på Skyline Bar

21:00

Okupasjonsmuseet, gamlebyen        

Fly fra Riga til Gardermoen

Fly fra Gardermoen til Riga                        

(Lunsj underveis)

Rundtur Riga i buss med guide

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/b9/9e/8f/salve-outside.jpg


 
Middag 23.08 BIBLIOTĒKA №1 restorants: 
Rangert som nr. 6. 
 
Hvis du leter etter raffinerte europeisk mat i en elegant, men likevel moderne setting i to 
etasjer med fantastisk utsikt over Vermanes Park, er det ingen bedre alternativ. 

Svært gode anbefalinger. Ikke det rimeligste stedet 
men vært en tur. 
 
Forrett: Hjem-røkt laks  
Hovedrett: spisskummen-sauterte gulrøtter, pot  
  bygg, basilikum kaviar, kalvekjøtt  

kjøttkraft saus Hjort 
Dessert: melon, kandiserte Japonica kvede,  

            rognebær, fiken, marsipan iskrem 
         Vanilje risotto 

annet:             mineralvann, øl, eller Vin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.08 Lunsj  ca kl. 13:00 The Kichen: 
 
Regnes som et sted midt på treet men ligger naturlig til i forhold til dagens gjøremål. 
 

 
 
Forrett: Ifølge chefs inspirasjon 
Hovedrett: prosciutto innpakket kyllingbryst fylt 

           med feta ost, servert med hvitvin 
           stekt asparges og «Dor blue»saus. 

Dessert: Ifølge chefs inspirasjon 
annet:  mineralvann, øl, eller Vin 
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24.08: Middag XIV menyen Steike Haoss 
 
Rigas banebrytende i estetikk og mat av Wild West har ekspandert inn i tre restauranter i 
løpet av de siste ti årene. Av de 17 forskjellige biff retter oppført på menyen, kan noen stå 
alene som en kjennetegnet element, enten det er naturlig sterk-flavored argentinske bife de 
chorizo, biff av svin modnet i olivenolje, eller mager, men saftige, filet mignon 
 
 
 

forrett:   
Country Garden "gulasj suppe med  
oksefilet, kurert svinekjøtt kjøtt,   
grønnsaker, tomater og bønner 
Hovedrett:  
Biff filèt biff maturated i frisk timian  
med potet, sjampinjonggratin og rødvinsaus 
Dessert:  
Vanilje Creme Brule, med ville bær 
annet:   
mineralvann, øl, eller Vin, Te eller kaffe, 
Ferskt brød med smør 

 
 
 
 
Radisson Lunsj 25.08  

 
Overdådig og omfattende buffé inkluderer: 
Kokker 'spesiell varm eller kjølt suppe av dagen. 
Hjemmebakt brød  
Et utvalg av ferske, hjemmelagde salater 
Salatbar med en rekke dressinger, sauser .. 
Alltid en kjøttrett og en fisk (eller sjømat) tallerken 
Et utvalg av fersk kokte grønnsaker, ingen 
mindre enn x 4 varianter. 
Dessert bord 
Utvalg av hjemmebakte kaker med øde sauser 
Fruktcocktail med pisket krem 
Flaske Bon Aqua mineralvann (med eller uten 
kullsyre) Ubegrenset kaffe / te 
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