Vilnius 21-25 maj 2018

Pris 4995 Kr

Bland Baltländernas huvudstäder är Vilnius den med mest charm.
Allt sevärt ligger i gamla stan som inbjuder till intressanta promenader.
DAG 1
Fartyget avgår från Stockholm kl. 17.00.
Väl ombord äter vi en gemensam middagsbuffé och njuter av underhållningen.

DAG 3
Dagen startar med frukost. Nu ska vi ut på
en guidad rundtur i staden. Både i buss
och till fots, så bekväma skor kan vara att
DAG 2
föredra. Vi besöker gamla stan och får en
Frukosten äter vi ombord och framåt
glimt av Uzupio, en stad i staden. Uzupio
lunch angör fartyget hamnen i Riga.
har en egen nationaldag, egen konLunchen äter vi på en trevlig restaurang
stitution, fyra flaggor, en för varje årstid
efter vägen mot Litauen. Färden går sedan och en egen biskop. Ett besök på KGBvidare mot Litauens huvudstad Vilnius,
museum hinner vi också med.
landets äldsta stad som är upptagen på
På eftermiddagen väljer ni om ni vill
UNESCOS världsarvslista. Stora delar lades stanna i stan och shoppa eller följa med
i ruiner under andra världskriget, men
till slottet Trakai. Middagen äter vi sedan
omfattande renoveringar har återskapat
på en mysig restaurang på promenadstadskärnan. De äldsta husen är över 500 avstånd från vårt hotell.
år gamla. Här blandas barock och gotik
DAG 4
och kyrkorna är många, den ena vackrare Frukost på hotellet. Bussen tar oss sedan
än den andra. Gediminas torn är Vilnius
till Korskullen. Korskullen är ett
symbol och högst vajar den litauiska flag- pilgrimsmål och för många Litauer en helig
gan sedan 1988. Vi checkar in på Comfort plats. På två höjder trängs det kors i olika
Hotel LT och samlas till middag.
storlekar, de minsta är endast några

740 47 HARBO

018-103550, 0292-30168

centimeter höga och de största på hela
10 meter. Lunchen äter vi på restaurang
Medziotojo Uzeiga innan färden går mot
Riga. Väl framme kliver vi åter ombord på
Tallinks fartyg. Här blir det en gemensam
middag.
DAG 5
Frukost ombord innan vi angör hamnen i
Stockholm och vi är nu åter på Svensk
mark efter en fantastisk resa till Litauens
vackra stad Vilnius.
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa, del
i dubbelhytt/dubbelrum, Lunch dag 2- 4,
Middag dag 1-4, Frukost dag 2-5, Inträde
till KGB-museum och Slottet Trakai,
heldagsguide dag 3, reseledares tjänster.
Enkelrumstillägg: 830 kr.
Bokning före 1 feb ger 200:- rabatt

www.forsbergsbuss.se

