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SPA Hotel Jurmala & Riga        15.-22.09. 2020 

   

      
Vi inviterer til en avslappende uke på SPA Hotel Jurmala utenfor Riga. Hotellet ligger i 

Jurmala, 25km vest for Riga, den største spa-byen ved bredden av  Østersjøen. Det 

luksuriøse spa-anlegget på hotellet tilbyr nærmere 200 behandlinger som massasje og 

skjønnehetsbehandlinger. Det inngår en spa behandling per dag per person, totalt 7 

behandlinger. De varme bassengene er alltid tilgjengelige og gjør godt for kropp og sjel. 

Det er flott å rusle langs strandpromenden og i Jomasgaten (gågaten) i Jurmala på dagene 

vi har på egenhånd.  

 

Utflukt 1: Riga 

Vi får en rundtur i Litauens hovedstad som også er Baltikums største by med lokalguide, Vi 

får bl.a se severdigheter som Svenskporten, "De tre brødrene" som er et byggekompleks av 

tre hus som representerer ulike perioder med utvikling i boligbygging og 

Frihetsmonumentet. I gamle byen finnes fler gater med hus som er bygget i jugendstil. De 

vakre dekorative husene er pyntet med fantasifulle ornament. 

 

Utflukt 2: Rundale palasset 

Rundāles Pils (Rundālepalasset eller Rundāle slott) er det viktigste barokkpalasset i Latvia og 

en av Latvias viktigste historiske bygninger. Det ble bygget som sommerresidens for 

hertugen av Kurland og omtales ofte som "Baltikums Versailles", og er bygget av samme 

arkitekt som står bak vinterpalasset i St. Petersburg.  

 

Utflukt 3: Sigulda 

Bare en times kjøring fra Riga ligger Sigulda som perfekt motvekt til storbyen. De nydelige 

landskapene har trukket til seg turister så vel som kunstnere i århundrer, med et ønske om å 

se og forevige denne vakre delen av Latvia. Høstfargene er spesielt flotte å oppleve her, et 

hav av gult og rødt. Det blir også et besøk til Turaida slottet.  
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REISEFAKTA 

DATO: 15.-22.09. 2020 

PRIS: 12 490,–  kr per person i dobbeltrom 

PÅMELDINGSFRIST: 15.06. 2020 

UTREISE: 15.09.2020 

08:50 Stavanger – Riga med AirBaltic (direkte) 

11:45 ankomst Riga (lokal tid) 

HJEMREISE: 22.09.2020 

07:15 Riga - Stavanger med AirBaltic (direkte) 

08:10 ankomst Stavanger  

PRISEN INKLUDERER:  

o Reiseleder fra Boreal Reiser. 

o Flyreise direkte Stavanger – Riga t/r inkl. bagasje 

o 7 overnattinger inkl. frokost på SPA Hotel Jurmala  

o 7 middager på hotellet 

o Ett 2,5t besøk til Wellness Oasis (sauna, bassenganlegget) per dag, 

badekåpe og tøfler 

o 1 behandling fra SPA menyen per dag (10-30 min avhengig av behandling) 

o 3 utfukter som beskrevet: Riga, Rundalepalasset, Sigulda med 

engelskspråklig lokalguide 

o Ubegrenset adgang til treningssenteret 

o All transport iht. program med egen buss 

 

IKKE INKLUDERT:  

o Enkeltromstillegg 7 netter: 1295,- kr  

o Drikke på måltidene 

o Tips til sjåfør/lokalguide      Sigulda 
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4 ting å gjøre i Jurmala:  

  

   

  

  

 

De fleste byer har sin egen gågate, og i 

Jurmala heter denne Jomas-gaten. Siden 

gamelt av har butikkene, restaurantene 

og kafeene ligget i denne gaten. Det har 

vært gågate siden 1987 og dermed det 

naturlige stedet for å rusle seg en tur, 

kjøpe suvenirer, spise et godt måltid mat 

og jakte på "skatter" i de mange små 

butikkene.  

Utkikkstårnet i Dzintari-parken er det 

høyeste punktet med fri tilgang i Jurmala 

sentrum. Herfra får man storslått utsikt i 

alle retninger utover de flotte 

omgivelsene. Tårnet er 33,5 meter høyt 

og "gjemt" mellom små furutrær i byens 

mest populære park.   

Langs Dzintari- og Majori-stranden (ved 

hotellet) finnes en opplyst tre-

promenade, hvor man kan gå tur langs  

Østersjøen ca. 1 km. Mange tar et bilde 

med "Jurmala skilpadden", en stor metall 

skulptur som har stått å sett utover havet 

i 22 år.  

Friluftsmuseet i Jurmala ligger ved foten 

av sanddynen "Ragakapa", og viser livet 

til fiskerne som bodde her i ved 

århundreskiftet til 1900-talet. Opplev 

autentiske fiskebåter, lag rep i 

repverkstedet, og stig inn i husene 

fiskerne bodde i. I sesongen røkes det 

også fisk i et av husene, og det er mulig å 

få smake.   
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 www.hoteljurmala.com/en  
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