Upptäcktsresa till Lettland och Litauen – grannland i öst.
10-15 juni 2019
Dag 1.
Vi reser från hemorten på morgonen och kommer i god tid till Frihamnen i Stockholm.
Vår reseledare ansluter.
Kl. 1700 lämnar Silja Tallinks fartyg hamnen. Ombord har vi fina fönsterhytter. Vi
inleder med en buffémiddag som serveras vid avresan. Sedan kan man roa sig
ombord i barer och butiker.
Dag 2.
Lång och lat frukost får inleda dagen.
Vi anländer kl. 11:00 lokal tid till Riga. Vi kör till Gamla Staden och där ger
reseledaren en kort orientering om de byggnader och monument som vi ser runt oss.
Därefter ges tid till lunch på egen hand. Vi fortsätter efter lunch mot Litauen. På
vägen ut ur Riga passerar vi den ryska marknaden inrymd i f.d. zeppelinhangarer.
Sedan fortsätter vi söderut och efter ca 1 timme passeras gränsen till Litauen. Målet
är Korskullen. Detta är en kultplats med ca en halv miljon kors. Resan går vidare till
Kaunas som åren 1020 – 1940 var Litauens huvudstad. Staden har en rik historia
och är känd för kyrkor, kloster och museer. Vi bor på Park Inn by Radissonn, efter
middagen på hotellet kan man flanera på paradgatan Laisves Aleja – Frihetsavenyn.
Dag 3.
Efter frukost skall vi göra en kort stadsvandring med vår reseledare. Vi fortsätter
sedan färden genom den vackra nationalparken Trakai. Vi stannar och beundrar
slottet och kan även flanera vid sjöstranden. Vi äter lunch på egen hand på någon av
de många små, pittoreska restauranter som finns här innan vi fortsätter till Litauens
huvudstad Vilnius. I Vilnius bor vi under två nätter på Comfort Hotel LT strax utanför
Gamla Staden och efter middagen lockar säkert en promenad.
Dag 4
Efter frukost skall vi vandra och åka buss med en lokal guide under 3 timmar. Vilnius
kallades för Baltikums Jerusalem före 2:a världskriget. Det som raserats under kriget
är nu till stora delar återbyggt. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Middag på
hotellet på kvällen.
Dag 5.
Vi lämnar den vackra staden och kör i östra delen av Litauen upp mot Lettland. Vi
skall resa tillbaka med färjan kl 17:30 från Riga. Innan vi går ombord stannar vi och
”fyller på förråden” och kör sedan till båten. Samtliga hytter har fönster. Ombord äter
vi en god buffémiddag direkt vid avresa. Sedan väntar båten alla nöjen på oss.
Dag 6.
Fartyget stävar genom Stockholms vackra skärgård och kommer till Frihamnen kl
10:30. Raskt går vi ombord på bussen, vi stannar och rastar under hemresan och är
åter hemma framåt kvällen.
Pris: 6.640:- vilket inkl. bussresa, färja Stockholm – Riga tor. del i dubbelhytt med
fönster 2 nätter, 3 övernattningar i dubbelrum på hotell, 5 frukostar, 5 middagar,
rundtur med lokal guide i Vilnius samt reseledare. 5 enkelrum/hytt ingår.
Vi reserverar oss för pris – kurs- eller andra ändringar utanför vår kontroll.
Minsta antalet är 30 personer och det högsta 48 personer.
Anmälan senast 10 april 2019 i mån av plats.
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