
Магнетична Латвія! Місце Вашого ідеального відпочинку (авіа у вартості) 
 
3 дні – від 299 євро 
Київ (Одеса) – Юрмала – (Рига* – Цесіс* – Сігулда* – Кемерський національний парк* – Рундальський 
палац* – Кулдіга*) – Київ (Одеса) 
 
У вартість входить 
Авіапереліт airBaltic; 
Трансфери за програмою; 
Екскурсійна прогулянка по Ризі (або Юрмалі); 
Проживання 2 ночі в обраному готелі; зі сніданками 
(Рига, Юрмала) 
Щоденне відвідування СПА для готелів зі СПА-центрами 

У вартість не входить 
Медичне страхування; 
Екскурсії та вхідні квитки; 
Обіди, вечері, особисті витрати; 
Доплата за одномісне розміщення; 
Проїзд на громадському транспорті. 
 

 
День 1 Київ (Одеса) – Рига (Юрмала) 
Виліт з Києва (Бориспіль) до Риги рейсом airBaltic. Приліт в аеропорт Риги, зустріч з представником Феєрії. 

Переїзд в Юрмалу (для проживаючих в Юрмалі). Оглядова екскурсія. Розміщення в Hotel Jurmala Spa або 

іншому обраному вами готелі. Відпочинок, відвідування СПА. Ніч у готелі. 
Переїзд в Ригу (для проживаючих в Ризі). Пішохідна екскурсія. Розміщення в Relais le Chevalier 4*  або 
іншому обраному вами готелі. Відпочинок. Ніч в готелі в Ризі. 
 
День 2 Юрмала – Рига 
Сніданок у готелі. Відпочинок в Юрмалі (Ризі). 

Для тих, хто залишився в Юрмалі, є багато цікавих способів для релаксу і натхненного відпочинку. 

А в Ризі ми рекомендуємо відвідати атмосферні ресторани Старого міста. 

Вільний час в Ризі - прекрасна можливість прогулятися по вуличках казкової Риги, послухати орган в 

Домському соборі, відвідати музеї, заглянути в модні торгові центри в безпосередній близькості від готелю, 

скуштувати рибні й м'ясні делікатеси на знаменитому Ризькому ринку, а ввечері відвідати Латвійську 

національну оперу. 

Продовжити свій відпочинок, перейнятися історією середньовічної Латвії і відчути всю пишність багатою 

природи країни пропонуємо в наших факультативних екскурсіях: 

- щоб зануритися в Середньовіччі – відвідайте старовинне місто Латвії Цесіс;  

 - помилуватися «Латвійської Швейцарією» - запрошуємо в Сігулду; 

- побачити незаймані ліси, озера, піщані пляжі, торф'яні болота і прибережні соснові ліси - все це можна в  

Національному парку Кемері; 

- і звичайно ж відвідати величний Рундальский палац – один з видатних пам'яток мистецтва бароко і рококо 

в Латвії; 

- ну, а якщо ви побажаєте зануритися в атмосферу маленького середньовічного міста, то ми пропонуємо 

вам екскурсію в Кулдігу; 

- а може ви можете поласувати знаменитим латвійським медом в автентичному замку, відвідати винну і 

сирну дегустацію, або навчитися пекти латвійський хліб, все це гостинно латиші раді вам запропонувати... 

День 3 Рига (Юрмала) – Київ/Одеса 
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва (Одеси) рейсом airBaltic. 
 
Екскурсії: 
- Екскурсія в старовинне місто Латвії Цесіс (індивідуальна екскурсія з гідом, оплачується додатково – 80 

євро/особа, мін. 2 особи). 

- Факультативна екскурсія в «Латвійську Швейцарію» - Сігулду - (індивідуальна екскурсія з гідом, 

оплачується додатково – 60 євро/особа, мін. 2 особи). 

- Екскурсія в Національний парк Кемері,  знаменитий своєю унікальністю й біологічною різноманітністю, 

розташований на узбережжі Ризької затоки. Індивідуальна екскурсія з гідом (оплачується додатково – 55 

євро/особа, мін. 2 особи). 

- Відвідування величного Рундальского палацу – однієї з видатних пам'яток мистецтва бароко й рококо в 

Латвії. Шедевр знаменитого архітектора Ф.Б. Растреллі розташований за 80 км від Юрмали. Інтер'єри 

створювали найкращі архітектори свого часу (екскурсія оплачується додатково – 55 євро/особа, мін. 2 

особи). 

- Екскурсія в Кулдігу - (екскурсія оплачується додатково – 80 євро/особа, мін. 2 особи). 

За бажанням відвідування Рієжупських піщаних лабіринтів. Зупинка в Кандаві. Сабіле – столиця латвійських 

виноробів, яка вважається північною столицею вирощування винограду, де вино виробляють із часів герцога 

Екаба. 

https://hoteljurmala.com/ru
https://lechevalier.lv/ru/

