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Hyppäsimme kyytiin Helsingissä uuden Länsiterminaalin edustalla. 
 
Bussi oli jo lähes täynnä iloisia - ja pirteitä matkalaisia - vaikka olivatkin matkanneet koko yön. 
 
Siljan Star - laivalla lähdimme kohti Tallinnaa. 
Matkalla söimme maittavan ja runsaan buffet-
aamiaisen. 
 
Parituntinen laivamatka sujui nopeasti 
ruokaillen ja ostoksia tehden. 
Iloinen puheensorina ja raikuva nauru kertoi 
aina missä oli ryhmä clubilaisia. 
 
Tallinnasta jatkoimme bussilla kohti Riikaa. 
Bussimatkakin sujui rattoisasti vitsejä 
kuunnellen ja "bingoa" pelaten. 
 
Bingo-ruudut täytettiin "omavaltaisesti" 
kanssamatkustajien nimillä. 
Bingoemäntä Matti sitten luetteli nimiä ja aika 
monta kertaa kuului "bingo". 
 
Tämä oli myös oivallinen tapa tutustua uusiin 
tai harvemmin tapahtumissa olleisiin 
clubilaisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kahvitauoille ei pysähdytty , mutta kahvin 
nälkää tyydytettiin erilaisilla kahvi/konjakki 
juomilla  - myös vertaileva makutestejä tehden. 
 
Ensimmäinen pysähdys oli heti Latvian rajan 
jälkeen - paikallisessa "myymälässä" 
 
                                                                                                  
Monipuolisten valikoimien ja edullisten hintojen 
parissa ostoksia tehden vierähti tovi. Ja 
ennenkuin  
bussimatka jatkui  , skoolattiin kaikki kimpassa 
Matin ja Annen syntymäpäiville - jotka siis ovat 
tänä vuonna.  
 
 
 
 
 
 
 



Loppumatka Riikaan taittui nopeasti ja saavuimme 
iltapäivän lopputunneilla  hotellillemme - Welton Riga 
Hotelli & Spa. 
 
Huoneet saatiin nopeasti - kiitos Hannelen etukäteen 
tehtyjen ilmoitusten. 
 
Ainakin meidän huoneemme oli tilava, siisti ja 
skandinaavisen vaalea. Ikkunat kadulle , jossa riitti 
katseltavaa. 
 
Ensimmäisenä iltana ei ollut yhteistä illallista , joten 
jokainen ruokaili tahollaan , pienemmissä tai 
suuremmissa ryhmissä. 
Me löysimme Järvensivujen kanssa miellyttävän 
ravintolan lähes hotellin vierestä. Sekä ruoka että 
palvelu olivat erinomaisia. Muilla kuului olleen 
samankaltaisia kokemuksia. 
 
 
 

 
 
Lauantai aamu valkeni pilvisenä. 
Runsaan aamiaisen jälkeen lähdimme 
kiertoajelulle Riian ympäristöön ja vanhaan 
kaupunkiin. 
Vanhassa kaupungissa en pysynyt oppaan 
perässä , mutta saavutin kuitenkin muun 
porukan aina juuri ennenkuin jatkoivat 
matkaa.  
 
En siis tiedä mitä milloinkin piti kuvata , mutta 
kuvasin sitten meidän omia 
"paparazzejamme.  
 
Ratkaisimme myös kaikkien nähtävyyksien 
valokuvaamisen helposti ja edullisesti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vieressä oleva kuvakooste maksoi vain eur 1,50.  
J  a kuvat oli jo valmiiksi otettu ja tulostettukin. .. 
Kierroksen jälkeen porukat taas hajaantuivat omille teilleen 
- ostoksille tai lisää nähtävyyksiä katselemaan. 
 
Zeppelin halleilla kierrellessämme saimme  
muutaman kunnon sadekuuronkin niskaamme.   
 
Kahvittelimme ja herkuttelimme keskustan ihanassa - ja 
tosi edullisessa - kahvilassa. Sieltä hotelliin ja illan 
ruokalistan kimppuun.   
 
 



Meille oli löytynyt miellyttävä ruokailupaikka ja valitsimme ruoat etukäteen helpottaaksemme keittiön urakkaa 
- olihan meitä 37 henkilöä. 
 
Taaskin ruoka oli maittavaa ja laskutuskin sujui muutamaa kommellusta lukuunottamatta. 
 
Ilta jatkui hauskanpidon merkeissä. 
 
 
Sunnuntaina heti aamiaisen jälkeen lähdimme paluumatkalle.   Päämääränä jälleen tuo rajan pinnan 
myymälä. 
 
Nyt oli ostosten teko helppoa , kun menomatkalla oli 
maisteltu erilaisia vaihtoehtoja. 
 
Paluumatkalla maltoimme jo pysähtyä kahvillekin. 
 
Atte oli järjestänyt meille todella visaisen autoihin 
liittyvän piirros - arvoituksen.  
Vastauksia pähkäillessä ei huomannutkaan ajan 
kulumista. 
 
Tallinnassa nopeimmat ehtivät vielä viime hetken 
ostoksille ja heti laivaan päästyämme siirryimme 
taas yhteisruokailuun buffet-illalliselle. 
 
Muutama ostos vielä Taxfree myymälässä ja olikin 
jo aika astua maihin. 
 
Ystävällinen kuskimme heitti meidät kotiovelle ja 
loppuporukka jatkoi kotimatkaansa toisen kuljettajan 
kyyditseminä. 
 
Kiitos minun ja Markun puolesta matkanjärjestäjille , visailujen vetäjille ja tietenkin kaikille ihanille mukana 
olleille Hymer-ystäville. 
 
Tarja Johansson 


