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          Resebyrån  
          Att: Anna Andersson 
          Gatuadress 
          Postadress 
 
 

Stockholm den 1 juni 2011 
 

Beträffande Grupp TEST 25 – 28 mars 2010 
 

Härmed har vi nöjet att bekräfta följande arrangemang i Riga under ovanstående period. 

 
 

Hotel Reval Latvija**** ligger mellan Rigas gamla stad och den kommersiella 
delen av staden. Man erbjuder totalt 587 rum I tre olika standard. Alla håller 
dock en hög nivå. 2008 kompletterades hotellet med en ny tillbyggnad med en 
tillbyggnad. Den nya delen består dels av en alldeles ypperlig konferens-
avdelning med 15 konferensrum där den största ledigt klarar av grupper på upp 
till 1.000 personer. Men även av en lyxig Spa avdelningen. Entré till Spa avdel-
ningen tillkommer. Inom hotellet finns två restauranger med en utomhus del 
under sommaren, cocktailbar, casino samt en mycket populär skybar med utsikt 
över hela staden. Har man ont om tid och söker en koncentrerad konferens så 
är Hotel Reval Latvija ett av, om inte det bästa alternativen i den baltiska region-
en.  

 

 
 

- 14 dubbel (twin) rum samt 2 enkelrum 
- Bufféfrukost 
 

Pris per person vid del i dubbelrum     1.000:- 
Pris per person i enkelrum      1.000:- 
 

Ovanstående priser gäller per person, SEK, netto och avser 3 nätter inklusive frukost samt lokala skatter. 
 
- Konferensrum 
 

Konferensrum inklusive grundläggande teknik  heldag 1.000:- / rum 
        halvdag 1.000:- / rum 
 

Grundläggande teknik inkluderar papper, pennor, over head med tillhörande skärm samt blädder block. 
 

Konferenskaffe (kaffe/te, läsk, tilltugg)        100:- / person / tillfälle 
Konferenslunch (2 rätter, mineral vatten, kaffe)      100:- / person / tillfälle 
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Hotel Konventa Seta*** är ett trevligt och omtyckt mellanklasshotell inrymt i 
ett gammalt medeltida kloster mitt i Gamla Stan. Samtliga 81 rum är utrus-
tade med dusch/bad, wc, telefon, TV. Hiss endast i huvudbyggnaden. Re-
staurang samt bar/sällskapsrum. Eftersom hotellet är litet och beläget i en K-
märkt byggnad kan vi inte garantera att alla får likadana rum eller rum för 
icke-rökare. Om sommaren kan även hotellets bakgård användas för frukost 
plats och om kvällarna har man möjlighet till att ordna grillpartyn. 2 mindre 
konferensrum med dagsljus.  

 
- 14 dubbel (twin) rum samt 2 enkelrum 
- Bufféfrukost 
 

Pris per person vid del i dubbelrum     1.000:- 
Pris per person i enkelrum      1.000:- 
 

Ovanstående priser gäller per person, SEK, netto och avser 3 nätter inklusive frukost samt lokala skatter. 
 
- Konferensrum 
 

Konferensrum inklusive grundläggande teknik  heldag 1.000:- / rum 
        halvdag 1.000:- / rum 
 

Grundläggande teknik inkluderar papper, pennor, over head med tillhörande skärm samt blädder block. 
 

Konferenskaffe (kaffe/te, läsk, tilltugg)        100:- / person / tillfälle 
Konferenslunch (2 rätter, mineral vatten, kaffe)      100:- / person / tillfälle 

 
- Programförslag i Riga 
 

- 25 mars 2010 / torsdag 
 

11:10 Ankomst med Lufthansa till Rigas flygplats. 
 Svensktalande guide möter med skylt ”Vattenfall Power” i ankomsthallen. 
 Transfer med egen buss till hotellet (c:a 12 km). 
 Incheckning. 

Vi ber er noter att incheckning för grupper sker först fr.o.m. 14:00. Vi kommer dock att försöka få 
denna tidpunkt att vara så tidigt som möjligt. 
 

Bagage kan deponeras kostnadsfritt i hotellets bagagerum. 
 

Om gruppen inte har något program omedelbart efter ankomsten vill vi varmt rekommendera att man 
tar omväg via restaurang Lido för lunch. 
 

 19:00 Svensktalande guide möter i lobbyn för att eskorterar till kvällens middag. 
  

 Se nedan för restaurang förslag. 
 
- 26 mars 2010 / fredag 
 

 Frukosten börjar serveras 06:30. 
09:00 Konferens för 30 personer i teatersittning t.o.m. 12:00 
 Teknik: papper, pennor, over head med skärm samt blädder block 
 

10:30 Konferenskaffe (kaffe//te, mineralvatten/läsk, tilltugg) 
12:00 Vår svensktalande guide från igår väntar i lobbyn på hotellet. 
 Tillsammans far vi med buss upp till slottsområdet varifrån resten av turen sker till fots. 
  

 Kvällen till eget förfogade. 
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- 27 mars 2010 / lördag 
 

 Frukosten börjar serveras 06:30. 
09:00 Konferens för 30 personer i teatersittning t.o.m. 12:00 
 Teknik: papper, pennor, over head med skärm samt blädder block 
 

10:30 Konferenskaffe (kaffe//te, mineralvatten/läsk, tilltugg) 
12:00 Lunch på hotellet (2-rätter, mineralvatten samt kaffe) 
 

De flesta butikerna håller öppet t.o.m. 18:00.  
  

Vi kan rekommendera ett besök ner vid dom före detta Zeppelin hangarerna där Rigas stora marknad 
ligger. Här hittar du nästan allt mellan himmel och jord. 

  

19:00 Svensktalande guide möter i lobbyn för att eskorterar till kvällens middag. 
  

 Se nedan för restaurang förslag. 
 
- 28 mars 2010 / söndag 
 

 Frukosten börjar serveras 06:30. 
 Utcheckning. 
11:50 Samligg i lobbyn där vår svensktalande guide möter oss. 
12:00 Transfer med buss till Rigas flygplats för hemresa med Lufthansa. 
14:35 Avresa med Lufthansa. 
 

 
- Priser: 
 

Hotell/flygplatstransfer / grupp / sträcka       1.000:- 
Hotelltransfer med stopp för lunch        1.000:- 
Svensktalande guide för hotell/flygplatstransfer / sträcka     1.000:- 
 

Buss för stadsrundtur           1.000:- 
Buss för stadsrundtur med stopp för lunch       1.000:- 
Svensktalande guide för stadsrundtur        1.000:- 
 
Buss för transfer till/från restaurang        1.000:- 
Guide för eskort (med eller utan buss) till /från restaurang     1.000:- 
 
2-rätters lunch på Lido inklusive mineralvatten och kaffe         100:- 
 
- Programförslag/beskrivningar 

 

 Stadsrundtur 
 
Om Tallinn är en behändig medeltidsstad är Riga mer påminnande om 
Centraleuropa. Arkitektoniskt är Riga rikt. Ingen annan stad i Europa har 
ens tillnärmelsevis så många jugendhus som Riga. De allra vräkigaste 
krokanhusen är oftast ritade av arkitekten Michael Eisenstein. Hans son, 
Sergej, blev än mer känd, som filmregissör. Många minns kanske barn-
vagnen på väg utför trappan i filmen Pansarkryssaren Potemkin. Här finns 
också många hus i den finska, tunga nationalromantiska stilen. Här finns 
överhuvudtaget så många vackra hus att det är risk för sendrag eller 
brutna ben för man vill titta uppåt hela tiden. Det är en stad för flanörer 
som gillar att vandra. Bakom centralstationen ligger de gamla Zeppelinar-

hangarerna, nu en jättelik marknad där inget saknas i matväg och inte heller mycket annat. Här slutar vår 
rundtur. Men innan dessa har vi besökt stora torget, den Ryska kyrkan, Dom torget och Domen och de olika 
skråbyggnaderna.  
 
Ockupationsmuseet  

 
Ockupationsmuseet i Riga är ett måste. Men det frestar på. 
Lettland förlorade en fjärdedel av sin befolkning i första världskriget. 
Det självständiga Lettland gjorde sedan en rivstart och nådde en levnads-
standard jämförbar med övriga Västeuropa innan andra världskriget och 
sedan sovjetdiktaturen lade en död hand över alltsammans. Ånyo skulle 
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var tredje invånare mista livet. Judarna utrotades nästan men när Lettland så tvångsanslöts till Sovjet väg-
rade många länder erkänna detta. Sverige var dock ett av de första att godkänna Sovjets våldtäkt. Därmed 
godkände ansvariga svenska socialdemokrater att 120 000 människor till skulle deporteras. Många till en kall 
och långsam död. Ett enda dygn 1949 sändes 50 000 människor till Sibirien. De flesta av dessa var självä-
gande bönder som var i vägen för kolschosteorierna. Fram till 1953 fanns motståndsmän kvar på kuriska nä-
set- närmast Sverige, utan att vi sände någon hjälp. Lettland anklagas ibland för att ha svårigheter med in-
tegrationen av ryssar. Men så var också den ryska invandringen här större än i de övriga östnordiska stater-
na. Ryskspråkiga utgör t ex 67% av befolkningen i Riga. 
 
Pris för entréavgifter             100:- / person 
Pris för svensktalande guide         1.000:- / grupp 

 
 Utomhus museet / Skansen 

 
Latvian Ethnographic Open Air Museum är ett lettiskt skansen med 100 
hektar av fiskebyar, kyrkor, kvarnar och bondgårdar och där du kan prova 
lettisk mat och se traditionellt hantverk. Har man lite tid över (4 timmar) så 
är besök väl värt mödan. Museet ligger på stranden till sjön Jugla om-
given av tallskog. Traditionella rätter kan med förkärlek avnjutas till en 
lunch på Silas Krogs. I övrigt kan man besöka lokala hantverkare som 
producerar allt från textilier till konstsmide och trähantverk. 
 
Pris för entréavgifter        100:- / person 
Pris för svensktalande guide    1.000:- / grupp 
Pris för transfer med buss          1.000:- / grupp 
 

Jurmala 
 

 
Från Rigas innerstad är det c:a 3 mil till Jurmala, en grupp små sommar-
städer vid havet. Här ligger Rigas sommarort nummer ett, med ett stort 
antal vackra trävillor i snickarglädje, torn och tinnar, bakom dyner och 
tallar. Hit går det också att komma med båt från Riga på de inre vattenvä-
garna, i vikingarnas fotspår. Stranden och vattnet är rent och allt välskött. 
En del sommarpalats är nästan igenväxta av omgivande buskar, tallar 
och sly. Som Törnrosa ska de nu åter vakna. Njut av att få sand mellan 
tårna och på de milsvida sandstränderna. Lunch kan med för-kärlek 
avnjutas på någon av restaurangerna längs den bilfria huvudgatan. 

 
Pris för svensktalande guide         1.000:- / grupp 
Pris för transfer med buss         1.000:- / grupp 

 
 Bilmuseum 
 

Här finns en uniksamling av bilar, från en Daimler–Benz från 1896 och äldre 
Rolls Royces till, om uttrycket förlåts, moderna bilar från Sovjet tiden. Här 
finns den ryska bilen av märket Zil som Brezhnev kraschade med. Om det 
var som tröst vet jag inte men Brezhnev fick en Rolls Royce Silver Shadow 
av President Nixon som numer finns här till beskådan. Även Stalin finns 
parkerad i en av hans egna bilar.  

 
 
 

Pris för entréavgifter             100:- / person 
Pris för svensktalande guide         1.000:- / grupp 
Pris för transfer med buss         1.000:- / grupp 

 
 
 
 
 
 



 5 

 
 Rundale 
 

Utflykt med buss och guide till slottet Rundale (c:a 55 km) 
 

Rundale stod färdigt 1768, ritat av mästerarkitekten Francesco Bartholomeo 
Rastrelli som också stod bakom Vinterpalatset i S:t Petersburg. Slottet har 
och genomgår fortfarande en omfattande renovering. De renoverade salar-
na och rummen är helt fantastiska samtidigt som man i de oreno-verade 
delarna inser vilket fantastiskt arbete man lagt ner på att få slottet att 
blomma upp igen. 

 

I samband med besöket äter vi en lunch på restaurang Rozmala i närheten 
av slottet.  

 
Pris för entréavgifter             100:- / person 
Pris för lunch              100:- / person 
Pris för svensktalande guide         1.000:- / grupp 
Pris för transfer med buss till slottsområdet       1.000:- / grupp 

 
 

- Restauranger 
 
Restaurang Lido är egentligen en kedja med restauranger. Just denna 
Lido restaurang ligger i norra Europas största träbyggnad. Det som ut-
märker Lido är att man servera maträtter från hela Baltikum samt med 
inslag från det ryska köket. Allt i en rustik och trevlig miljö. Du kan välja 
mellan en fast meny eller buffé. Väl värt att tänka på när man är på Lido 
är att man har två ögon men bara en mage. Om sommaren kan även 
arrangemang med överraskningar ordnas utanför restaurangen. 
Pris från c:a 190:- exklusive drycker. 
Just denna Lido restaurang kräver transfer. 

 
 

Restaurang Kalku Varti ligger i den historiska delen av Riga. Adressen 
är Kalku iela d.v.s. samma gata som leder från ockupations museet upp 
till Hotel De Rome. Stilen avslappnad med elegant 1:a klassrestaurang 
med design från Skandinavien. På matsedeln står mer internationella 
rätter än lettiska.  
3-rätters middag exklusive drycker från c:a 250:- 
Gångavstånd från bägge hotellen. 

 
 

Restaurang Rozengrals är en autentisk medeltidsrestaurang i Rigas 
gamla stad. Byggnaden härstammar från 1290-talet och servering, som 
sker i belysning av enbart stearinljus, görs i tidstypiska kläder och maten 
spisas med bestick från samma tidsepok. Nämnas bör att maten också är 
av medeltidstyp m.a.o. så skiljer sig bland annat kryddningen av maten 
dagens basvaror som ris eller potatis ej finns på menyn. 
 3-rätters middag exklusive drycker från c:a 250:- 
Gångavstånd från bägge hotellen. 

 
 

Restaurang 4 rooms ligger mitt i hjärtat av Rigas gamla stad. Som nam-
net antyder består restaurangen av 4 rum i varierande storlekar och för-
delade på två våningsplan. En trappa upp bankettlokal för större sällskap 
medan gatuplanen är mer moder designad. Lämpar sig bäst som lunch 
restaurang. Om sommaren finns möjlighet att sitta utomhus.  
2-rätters lunch exklusive drycker från c:a 145:- 
Gångavstånd från bägge hotellen. 
 
 
 

 
 



 6 

Restaurang Put Vejini är en liten mysig restaurang belägen mitt i Gamla 
Stan. Inredd i typisk Lettisk stil vilket faktiskt påminner mycket om tysk. 
En ringlande trappa leder upp till huvudhallen i restaurangen på andra 
våningen. På första våningen finns en grillbar och ölhall. Förutom de trad-
itionella Lettiska maträtterna serverar här även internationella rätter. 
3-rätters middag exklusive drycker från c:a 280:- 
Gångavstånd från bägge hotellen. 

 

 
Restaurang Otto Schwarz är en av de mer välkända restaurangerna i 
Riga. Ligger högst upp i Hotel de Rome mitt emot operan i Riga. Här finns 
plats för upp till 100 personer. Köket serveras såväl nationella som inter-
nationella rätter. Tidigare hade man en förkärlek för fiskrätter men numera 
finns det något för alla smakinriktningar.  
3-rätters middag exklusive drycker från c:a 380:- 
Gångavstånd från bägge hotellen. 

 
 

 
Resevillkor för EBTravel AB 

 

• Denna offert är test test 
 

• Denna offert lämnas med reservation för händelser av force majeure karaktär, samt annan påverkan utanför vår kontroll, 
t.ex. myndighetsbeslut eller -ingripande m.m., vilket kan medföra ändringar av offererat hotell, program m.m. Denna offert 
är baserad på Euro. Vi reserverar oss för valutaförändringar efter offertens/bekräftelsen tillkomst. 

 

• Lämnade priser är baserade på ett minsta antal av 10 deltagare. Ändras rumsfördelningen efter offertens avgivande, kan 
priserna komma att påverkas. 

 

• Beställningen är bindande för parterna när EBTravel AB skriftligen har bekräftat kundens beställning och kunden inom av-
talad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt anvisningar. 

 

• Kunden skall utse kontaktperson med rätt att företräda kunden gentemot EBTravel AB i alla frågor avseende arrange-
mangen. Kontaktpersonen skall göra alla beställningsändringar som t.ex. ändring av datum, inkvartering, program eller 
namn. Alla ändringar skall ske skriftligen även avbeställning skall alltid göras skriftligt. 

 

• Avbeställning av hela arrangemanget mer än 40 dagar sker kostnadsfritt. Dock återbetalas ej anmälningsavgiften 
 

• Vid avbeställning av hela arrangemanget senare än 40 men tidigare än 30 dagar innan avresa debiteras 50 % av ar-
rangemangets totalpris. Erhåller EBTravel AB beställningen senare än 30 dagar innan avresa, gäller de specialvillkor som 
EBTravel AB skriftligen meddelat till kunden. 

 

• Vid minskning av deltagarantalet, senare än 30 dagar innan avresa, debiteras mellan 50 - 100 % av arrangemangets to-
talpris beroende på typ av beställd tjänst. 

 

• EBTravel AB har rätt att ta ut en kostnad för varje ändring av reseavtalet som medför att resebyrån åsamkas kostnader. 
Debitering sker dock med lägst 500:- vid sådan ändring. 

 

• Betalningsvillkor. Anmälningsavgiften uppgår till minst 500:- per person. Avgiften betalas enligt EBTravel AB anvisningar. 
 

• Slutlikviden skall vara EBTravel AB tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Har kundens beställning inkommit senare än 
40 dagar innan avresa, gäller speciella villkor enligt överenskommelse mellan EBTravel AB och kunden. EBTravel AB till-
lämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen 

 

Med vänliga hälsningar 
 

László Esgran 
 
 
 
 
 
 

EBTravel AB, Finkvägen 3a, SE-135 53 Tyresö – Sweden 
Phone +46 8 77 77 003   +46 70 773 77 05   Telefax +46 8 777 50 86   info@ebtravel.se   Skype: ebtravel.ab 

Styrelsesäte – Tyresö. Organisationsnummer 556 8045 – 3202   Innehar F-skatt 


