
Redan vid första anblicken fångar staden Vilnius oss med sin 
charm. Stadens hjärta, den medeltida gamla staden, dignar 
av vackra byggnader. Arkitekturen är gotisk och renässans i en 
härlig blandning. Under den guidade turen i staden passar vi 
på att besöka några av stadens 40 kyrkor som alla har sin egen 
charm och stil. Vårt hotell ligger längs med stadens huvudgata 
och härifrån kan du bekvämt till fots upptäcka staden eller bara 
skåda folkvimlet från hotellets uteservering.

Vi besöker orten Trakai, kulturell hemvist för karaimerna. Vi äter 
en traditionell karaimsk måltid och besöker sedan det praktfulla 
1300-tals slottet.

På vägen tillbaka till Riga gör vi ett stopp vid Korskullen. Ingen 
annanstans i världen hittar du en sådan plats, där ett oräkneligt 
antal kort samlats på en plats och omges av så många historier, 
sägner och fabler. En plats som måste upplevas!

Vår resa till Litauen tar oss med båt till Riga och sedan vidare 
genom Lettland till Vilnius. Som en extra bonus för resan får 
vi också se staden Riga och höra guiden berätta om de båda 
ländernas skillnader och likheter.

 PROGRAM
 DAG 1

17.00   Utresa från Värtahamnen  
i Stockholm.  
Middag ombord.

 DAG 2

11.00   Ankomst till Riga. 

11.15  Svensktalande guide väntar med  
 buss i hamnen för vidare resa till  
 Litauen.

13.30  Lunch i Bauska, Lettland. 

19.00  Ankomst till Vilnius. 

20.00 Middag på hotellet i Vilnius. 

 DAG 3

09.00 Rundtur med buss och till fots  
 med svensktalande guide. 

12.00 Bussresa till staden Trakai. 

12.30 Lunch i Trakai.

14.00 Besök på slottet i Trakai. 

20.00 Middag på Mykolo i Gamla stan,  
 Vilnius. 

 DAG 4

08.00 Avresa  mot den unika Korskullen.

12.00 Lunch vid Korskullen.

13.30 Avresa till Riga. 

15.30 Ankomst till terminalen i Riga. 

17.30 Fartyget avgår mot Stockholm.  
 Middag ombord. 

 DAG 5

   Sjöfrukost ombord.

10.30  Ankomst till Stockholm.

LITAUEN

litauEN – eUropAs okäNdA pärLa 

GRUPPRESA TILL LITAUEN

PRISEX 5739:– per person
Allt detta ingår: båtresa t/r, alla måltider ombord och i land,  
alla entrébiljetter samt svensktalande reseledare under hela resan.

För boking kontakta: 08-22 08 30

5739


