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Overnatningsforslag i Riga



Dette moderne og vennlige søster 
hotellet til Radisson Blu Hotel Latvija, 
som åpnet i våren 2008, tilbyr moderne 
levesett, eksepsjonell service og 
atmosfæren som på et boutique hotell 
sentralt i Rigas shopping- og 
forretningssentrum. Hotellet ligger ved 
den vakre Vermanesparken med Rigas 
gamlebyen innen kort gangavstand.
Rommene er stilige og lyse med fargerike 
aksenter. En del av rommene har en flott 
utsikt mot parken, men andre delen –
mot den fine utendørs gården. Radisson 
Blu Hotel Elizabete har et treningssenter 
med badstue, en trendy lobbybar med 
deilige cocktailer og restaurant C.U.T. 
Hotellet ble kåret til verdens beste 
Radisson Blu hotel i 2012.





Radisson Blu Hotel Latvija har vært et landemerke i Riga mer enn 30 år. I 2006 gjennomgikk det 
tidligere hotellet en totalrenovering og omvandlet til Reval Hotel Latvija - Baltikums største 
konferansehotellet. Senere var Reval kjeden tat over av Radisson. RBH Latvija ligger i sentrum av 
Rigas hovedgaten med en fin utsikt mot det regjeringskvartalet, den store ortodokse katedralen 
og Frihetsmonumentet, bare 5 minutters gange fra gamlebyen. Hotellet har tre restauranter, tre 
barer, et lite kjøpesenter, frisør,  det vakreste SPA-senter i Riga «ESPA»  og den berømte SkyLine 
baren opp i etasje 26 med en fantastisk utsikt over Riga. Superior-rommene ligger i "tårnet" fra 6 
til 24 etasje med utsikt over Riga. Standard rommene ligger i den nyeste bygningen «North Wing» 
fra 2 til 6 etasje med utsikt over gårdsplassen eller gaten. Alle rommene er like store.





Den Gamle Byen er den eldste delen av
Riga samt sentrum av byen. I 1997 ble
Rikas historiske sentrum inkludert i
UNESCOs verdensarvliste. Kombiner Rigas
sightseeing med ulike deilige smakprøver
som gir en behagelig og varm pause i
løpet av turen og lar gruppen prøve
forskjellige latviske delikatesser.

Gamle Byen



Besøk Balsam Bar Svart magi ligger i
middelalder apotek der den
legendariske likør oppfunnet og
produsert siden 1752. De ansatte i
sine vakre kostymer betjener svart,
bitter drikk som nytes med en kake
eller en candy bar, mens guiden
forteller om Rigabalsamens
fascinerende historie

Riga Balsam på
Black Magic bar



Latvisk ølsmaking 
Latvierene elsker sin øl. Så det finnes 
mange forskjellige bryggerier i 
Latvia, og mange typer øl å velge 
mellom. Til seks glass latvisk øl (0,2 
L) serveres det latvisk rugbrød med 
hvitløk, pølser, ost og ulike andre 
små snacks. Guiden forteller om de 
ulike øl - lyse og mørke, tynnere, 
rikere, med noe for enhver smak!



Riga er et mekka for jugendstil – den 
dekadente og grasiøse arkitekturstilen 
som blomstret i Europa i begynnelsen av 
1900-tallet.Takket være Rigas mer enn 
700 jugendstilbygninger står Riga på 
UNESCOs verdensarvlisten siden 1997. De 
meste 6-etasje høye og fantastiske 
husene ligger på de brede 
boulevardgatene som ble bygget i slutten 
av 1800-tallet da den gamle muren rundt 
Rigas gamle hansabyen ble revet.

En magisk jugendstil 
tur 



Middag i Riga



Det er vanskelig å forestille seg
en bedre plassering for en
restaurant enn Kolonade har –
den ligger i den historiske
Kolonade kjosken med flere av
de flotteste steder i Riga omkring
- den legendariske Laima
klokken, Frihetsmonumentet,
det vakre opera huset og Riga
kanalen. Det lille huset er en
romslig tilbygning med store
glassvinduer som vender direkte
mot parken og opera. Menyen
består av latviske, lokale råvarer
og tilbyr en internasjonal bukett
av gode retter.



Mussu er en liten perle i 
gamlebyen rett ved siden av 
St. Peterskirken i en historik 
bygning. Restauranten har 
flere koselige rom i flere 
etasjer. Det lyse og 
innbydende interiøret med 
tremøbler og linduker 
skaper en deilig atmosfære 
der du umiddelbart føler 
seg velkomme. I menyen 
finner man spennende 
retter laget av gode, latviske 
lokalvarer. 



Vinbaren Garage ligger i et av Rigas 
vakreste nabolagene - den berømte
Bergs Bazaar, en oase med
passasjer, kafeer, små butikker og 
restauranter. Denne vinbaren er 
egentlig et lite hus som opprinnelig 
fungerte som garasje, men nå er 
den en av Rigas hippeste vinbarer / 
restauranter. Den glade kokken 
tilbereder maten foran øynene dine 
i et åpent kjøkken som er dekorert 
med sitrus, urter og vinflasker. 
Maten er kontinental med vekt på 
tapas, fisk og lokale produkter.



Prego er en varm, romslig og
intelligent restaurant med en
smakfull middelhavs atmosfære
og vakre grungy antikviteter.
Når været tillater det, kan
terrassen brukes til lunsj eller
middag for opptil 60 personer,
og er omgitt av Rigas vakre art
nouveaubygninger som gir den
en unik følelse.



Lunsj med utsikt
Kombiner lunsj med en boattur gjennom Riga-
kanalen. 
Osta restaurant ligger på den andre siden av 
Daugava elven, og det er et alternativ å ta en 
båttur til enten fra restauranten.



På Riga kanalen i den vakre og
grønne Basteja parken venter
en elegant jugendstil båt som
inviterer til en annerledes reise
gjennom Riga. Den eldste er fra
1907 og tilhørte en gang til
"ABBA-familien". Den
legendariske ABBA produsenten
Stig Andresson eide denne
båten og solgte det til en
sjømann i Riga som lagte fire
kopier av denne båten. De fleste
kanskje husker den første
ABBAs vinyl hvor gruppen sitter
i «Darling».

Båttur på
Rigakanalen
i jugendstilbåter



Ostas (havn) tilbyr fantastisk utsikt
over elven Daugava, Riga havn og
gamlebyen, ekte arkitektur,
uformell og rolig atmosfære, enkel
jazz i bakgrunnen, vennlig service
og, viktigst, deilig måltid. Menyen
er avhengig av sesongmessige og
lokale ferske råvarer og påvirkes av
de beste internasjonale og lokale
matlagingstradisjonene. Spesialitet
på restauranten er omfattende
utendørs BBQ som også brukes til
røyking av fisk og kjøtt.



Overnatningsforslag i Jurmala



Baltic Beach Hotel er en av Jurmalas og 
dermed også Baltikums ledende SPA hoteller 
med en fantastisk beliggenhet rett på den 
store sandstranden. Hotellet har både en 
stor spa og et stort treningsstudio. Rommene 
har ulike stiler, en del er skandinaviske mens 
andre er russiske i sin stil. Hotellet har to 
restauranter, «fine dining» restaurant View 
og den italienske restauranten, både har en 
flott utsikt over sjøen.



Middag i Jurmala



Restaurant Light House ligger rett
ved den vakre sandstranden i
Jurmala, et steinkast fra havet og
med den grønne furuskogen i
bakgrunnen. Innendørsbassenget
har store panoramavinduer som
vender mot stranden, noe som gir
en følelse av at det ikke er noen
vegger mellom oss og den fine
sanden. Skyløse netter tilbys også
på en spektakulær solnedgang i
Riga-golfen.
Restauranten ligger innen 15-20
minutters gangavstand fra Baltic
Beach Hotel.


