
De Baltische staten: drie kleine landen, etnisch en historisch verschillend maar ook met een 
gemeenschappelijk lot, ze zijn dichter bij het Westen komen te staan. Het zijn uitgestrekte landen met velden, 
bossen en af en toe een boerderij, en zelden heuvels. E voelt je een met de natuur.
Hun talen zijn verschillende, ze spreken gezamenlijk wel het minder geliefde Russisch, maar tegenwoordig 
ook Engels.
Al van 9000 v Christus woonden er al mensen. Barnsteen, het Baltisch goud, een geschenk van de zee trok 
later ook Romeinen, Vikingen en Russen aan. Ook de Duitse ordes en de Hanze bepaalden de Baltische 
geschiedenis. 
Pas in het begin van de 20ste eeuw kregen de Balten onafhankelijk die ze algauw kwijtraakten en pas begin 
de jaren 1991 definitief terugkregen (De Zingende Revolutie).
Op 1 mei 2004 werden Estland, Letland en Litouwen, lid van de Europese unie. Ze behoren ook tot de 
Europese monetaire unie, je betaalt er dus gewoon met euros.

o.l.v. reisleider Patrick Vandemoortele

Feest in Riga: Zomerzonnewende op 23 juni

Dag 1 - Woensdag 24 augustus 
Vlucht van Brussel naar Riga 09.40-
13.05 plaatselijke tijd (Belgische tijd 
+1u).  Na aankomst, transfer naar het 
hotel Avalon 4*, super gelegen aan de 
rand van de historische binnenstad.  
Na de check in doen we een eerste 
stadsverkenning.  

De binnenstad van Riga is een openlucht-
museum om van te smullen.  Denken we maar 
aan het stadhuisplein met het stadhuis en het 
Huis van de Zwartkoppen, de middeleeuwse 
Dom , de Lutherse Petrikerk en het kasteel van 
Riga. De mooie smalle kronkelkende straatjes 
zijn uitermate geschikt om urenlang doorheen 
te slenteren. Er zijn veel gezellige restaurantjes 
waar we de dag afsluiten.

Van Iseghemlaan 108  
8400 Oostende  
Tel. 059/51.49.51 
BTW BE 0450.583.113

organiseert een begeleide groepsreis naar

woensdag 24 - 

zondag 28 augustus 2022

Riga & Tallinn
Riga

Tallinn



Prijs: € 670 per persoon

Verblijf in hotel Avalon 4* in Riga en  
hotel Metropol 3* in Tallinn. 

 (op basis van een dubbele kamer en ontbijt)

Dag 2 - Donderdag 25 augustus

In de voormiddag vervolg van de wandeling. In de 
namiddag nemen we de trein naar Jurmala, het grootste 
kuuroord van de Baltische staten. Jurmala werd in de 
19de eeuw bekend door zijn witte zandstranden, mild 
zeeklimaat, heilzame bronnen en prachtige zomervilla’s.  
De stad met bijnaam ‘Stad op de golf’ beleeft de laatste 
jaren een wedergeboorte. (±25 km van Riga, trein niet 
in de prijs inbegrepen)

Dag 3 - Vrijdag 26 augustus

Verkenning van de Jugendstilbuurt, sedert 1995 op de wereld-

erfgoedlijst van de Unesco.  Het is een van de belangrijkste art 

nouveau steden in Europa, gewoon super.

In de avond nemen wij de autocar van LUXexpress van Riga naar 

Tallinn. De rit duurt ongeveer een 4 uur, om de afstand van 350 km 

te overbruggen. De bus is zeer luxueus en beschikt over individueel 

regelbare zetels met elk een eigen tv scherm. We checken in, in het 

3* hotel Metropol, aan rand van de historische stad.

Dag 4 & 5 - Zaterdag 27 & zondag  28 augustus

Verkenning van Tallinn, de sprookjesachtige 
hoofdstad van Estland. Tallinn ligt op ongeveer 
80 km onder Helsinki. aan de  golf van 
Finland. Het is een van de best bewaarde 
middeleeuwse steden van Europa. Binnen 
de goed intact gebleven stadsmuren ligt 
een sfeervolle binnenstad, Vanalinn.  Op de 
Toompea Hill liggen onder meer het roze 
parlementsgebouw, en de Nevski-kathedraal. 
Het was een Hanze stad, er werd handel 
gedreven met de rest van Europa,  vandaar 
ook mooie huizen. De twee laatste eeuwen 
hebben ook de Russen veel invloed gehad.

Vervolg van de wandeling en vrije tijd.

Terugvlucht van Tallinn naar Brussel: 

17.00 -18.35 uur. (er is een uur tijdsverschil)

Kuurhuis Jurmala

Riga

Nevski-kathedraal

Inbegrepen:    Vlucht, logement, verplaatsing van luchthaven Riga 
naar hotel Avalon, verplaatsing naar Tallinn met de Luxexpress, en 
Tallinn naar de luchthaven, begeleiding, BTW en garantiefonds.

Niet inbegrepen:   Vervoer naar Zaventem, verplaatsingen ter 
plaatse, uitstappen, verzekeringen, eventuele brandstoftoeslag.
Toeslag single € 150 

Er kan bij Azuriet reizen een annuleringsverzekering afgesloten worden. 
De annuleringsverzekering bedraagt 5.8% op de reissom.
Annulerings- en bijstandsverzekering bedraagt 7,5 % op de reissom.

Annuleringskosten:  tot 60 dagen voor vertrek 100 euro per persoon, opgelet !!! 
vanaf 60 dagen 100%.

- €10 voor inschrijvingen voor 1 maart 2022 V
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Meer info en inschrijvingen bij Azuriet Reizen,
 tel 059/51.49.51 of azuriet.oostende@gmail.com


