
Litauen

BESKRIVNING

Litauen

4 dagar

En kryssning med DFDS till Litauen där vi får tid både i

det vackra Kaunas med sin praktfulla arkitektur och

många kulturminnesmärken och det stolta Vilnius med

det imponerande slottet Trakai, vackert beläget på en ö

mellan tre sjöar.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Bussresa i modern helturistbuss med alla

bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum och utsides

dubbelhytt med dusch och wc. Halvpension, d.v.s.

middag dag ett t.o.m. frukost dag fyra. Utflykter och

stadsrundturer. 



Dag 1 Hemorten - Karlshamn

Vi reser från Skåne efter lunch genom Sveriges trädgård Blekinge. I Karlshamn checkar vi kl 17.00 in på DFDS fartyg för

färd över Östersjön. Ombord äter vi middag, shoppar och kanske avrundar med ett glas i baren. 

Dag 2-3 Vilnius

Efter frukost når vi Litauen och lägger till i Klaipedas hamn. Vi reser nu på fina motorvägar genom det vackra landskapet

till Trakai utanför Vilnius. Här får man tid att på egen hand gå runt och titta på den speciella trähusbebyggelsen som

symboliserar Karaiterna, den judiska minoritet som lever i Litauen. Kanske passar det med att prova deras pirogliknande

specialitet till lunch. Här får vi även en vacker vy över slottet Trakai. Det ursprungliga slottet uppfördes redan på

1400-talet då det var herresäte för furstarna och ligger vackert ute på en ö mellan tre sjöar. För att komma dit vår man

vandra över flera broar och vindbryggor. På eftermiddagen tar vi oss in till landets huvudstad och till lika största stad

Vilnius där vi bor under vår vistelse i Litauen på Comfort Hotel LT. Här avslutar vi dagen med en gemensam middag.

Nästa dag gör vi på förmiddagen en rundtur i Vilnius, då vi bland annat promenerar genom Gamla stan. Här är kanske

inte så mycket sevärdheter men man är stolta, fria överlevare och staden andas optimism efter en tung historia. Ett

exempel på detta är republiken Uzupis med sina många konstnärsateljer och trevliga serveringar. 

Framåt eftermiddagen är det dags att ta plats i bussen igen vi tar nu omvägen över den gamla fina staden Kaunas. Här

flyter de två floderna Nemaunas och Neris samman. Detta tillsammans med stadens många kulturminnesmärken utgör

en fröjd för ögat. Det blir lite shopping innan vi fortsätter till hamnen i Klaipeda där vi äter middag ombord innan vi lägger

ut kl 21.00.

Dag 4 Vilnius-Hemorten

Efter en välsmakande frukost ombord lägger vi kl 09.00  till i Karlshamn igen. Fast nu efter några härliga dagar i

charmiga pastellfärgade Vilnius.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


