Danske Senior Agronomer

BALTIKUM FRA NORD TIL SYD
En fantastisk rundrejse i de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Vi tager på byvandring i
hovedstædernes gamle bydele og oplever hvor forskellige de er. Tallinn er kendt for den middelalderlige bydel med sin imponerende gamle bymur; Riga for sin dekorerede jugendstil. Vilnius for sine
store boulevarder, ”antikke” arkitektur og de mange kirker.
Dag 1 – Ankomst til Tallinn (A)

Dag 3 - Sightseeing i Riga (M, F, A)

Vi flyver fra Billund til Tallinn via Riga.
Vi ankommer om aftenen og kører til
hotellet for Tjek ind og middag.

Vi forlader Tallinn efter morgenmaden
og sætter kursen sydpå mod Letlands
hovedstad Riga. Efter frokost, når vi
frem omkring middagstid og tager direkte på byrundtur i den smukke hovedstad. Vi kommer forbi Sorthovedernes Hus fra 1344 og byens Domkirke,
der siges at være den største middelalderkirke i hele Baltikum. På den anden side af floden spadserer vi en tur i
området med de mange træhuse med
smukke detaljerede udskæringer. Herefter spiser vi middag på en restaurant
i Riga.

Dag 2 – Oplevelser i Tallinn (M, F, A)
Efter morgenmaden tager vi på en lille
busrundtur i området omkring Tallinn.
Vi kører rundt om den gamle 1,8 km
bymur med de 26 tårne. Vi kører videre
til Kadriorg parken med barokslottet,
tidligere sommerresidens for tsar Peter
den Store. Og vi kommer forbi Kuno
kunstmuseum med nutidig estisk kunst,
sangfestivalpladsen og Pirita stranden
med Det Olympiske Center og en flot
udsigt ud over Tallinn bugten. Herfra
kører vi tilbage til bymuren og Toompea slottet, som i dag er Estlands parlamentsbygning. Efter besøg i slottet, er
det tid til at nyde en frokost og derefter vandrer vi ned i byen og ser flere interessante seværdigheder. Om aftenen
er der spisning på en restaurant i byen.

Dag 4 – Nationalparken Gauja,
Gutmans Grotte, Cesis, middag og
folkloreshow (M, A)
I dag kører vi lidt uden for Riga, hvor vi
tager på besøg i den naturskønne Nationalpark Gauja. Vi får et godt indtryk
af hvordan de store skove breder sig
i ud i de enorme vidder. Måske vi får

set nogle af de vilde dyr, som hører til i
skovene. Vi kører lidt uden for byen Segulda og starter med Gutmans Grotte
som er opstået for tusinder af år siden,
da isen smeltede og vandet strømmede
ind. Herefter gør vi stop i Turaidu området, hvor vi slentrer igennem skulptur-parken. Der er også mulighed for et
besøg i den lille kirke, turaidatårnet eller de mange boder. Der findes mange
små hyggelige spisesteder og et ”sovjetisk folkekøkken” i området, så i dag
spiser vi frokost ”på egen hånd”.
Efter frokost kører vi til den 800 år
gamle by Cesis og her stopper vi ved
Hotel Cesis. Cesis fremstår som den altid har gjort. Her er ikke meget forandret og livet går sin vante gang. Med
lokalguide får vi et fint indblik i hvordan livet leves uden for storbyerne. Efter byvandringen er det tid til lettiske
middag i Cesis med folkloreshow.
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Dag 5 – Jelgava, Korshøjen, besøg
ved Hans Christian Nissens og
Trakai Slot (M, F, A)
Efter morgenmaden kører vi mod Vilnius, hovedstaden i Litauen. Vi kører
mod Jelgava og gør et stop ved den
gamle minibusfabrik, som i dag ligger
i ruiner. Den giver en fin illustration af
den politik der blev ført under sovjettiden. Herefter fortsætter vi til Korshøjen med tusindvis af kors og rosenkranse, et helligt sted for katolikker,
der valfarter til stedet fra fjerne egne
af kloden. Da Pave Poul Johannes d.
2. besøgte Litauen i 1993, besøgte han
højen og satte selv et minde - et kors.
Øst for korshøjen ligger den lille by Meskalauskis og her besøger den danske
sønderjyde Hans Christian Nissens landbrug. Her er der plads til både planteavl, køer og grise.
Vi spiser vores frokost på en nærliggende mølle og her møder vi Hans
Christian Nissen, som orienterer os om
bedriften inden vi besøger den. Vi fortsætter mod Vilnius, men kort tid inden
ankomsten, slår vi vejen forbi Trakai og
besøger Trakai Slot, hvis tiden tillader
det. Efter en lang og indholdsrig dag
kører vi til hotellet og aftensmad.

Dag 6 – Byrundtur i Vilnius (M, F, A)
Dagen er sat af til oplevelser i Vilnius
hvor vi først skal på en byrundtur, der
inkluderer de største seværdigheder. Vi
kommer forbi Gediminas borgen og byporten og ser nogle af de mange kirker
der findes i Vilnius. Vi skal også besøge
TV-tårnet som er symbol på litauernes
kamp for frihed og uafhængighed. Det
er muligt at komme helt op i det 326,47

AFREJSE

m høje tårn, dog kun op i 165 meters
højde. Vi besøger også den gamle jødiske bydel. Der vil være lidt tid til indkøb eller til flere seværdigheder eller
museer inden vi mødes til middag på
en restaurant i Vilnius by.

Dag 7 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad kører vi til lufthavnen i Vilnius og flyver til Billund

VARIGHED

PRIS PR. PERSON

7 dage

8.150

18.08. - 24.08.

Prisen inkluderer:

Tillæg pr. person:

• Flyrejse Billund – Tallinn samt
Vilnius – Billund t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad, 4 x frokost og
6 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge
program (ekskl. entreer)
• Engelsktalende lokalguide
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til
Rejsegarantifonden
• Parkering i Billund Lufthavn

• Enkeltværelse kr. 1.285
• Årsafbestillingsforsikring kr. 252

Øvrige informationer:

Hoteller på rejsen
På hele rejsen rundt i Baltikum bor vi
på gode 3*** hoteller. Alle værelser
har naturligvis eget bad/toilet. En hotelliste med navn og adresse fremsendes ca. 8 dage før afrejse.

Tilmelding til
Ans Rejser på tlf. 70 26 00 49 eller
rejs@ansrejser.dk. Husk at oplyse Danske Senior Agronomer !

• Valuta = Euro
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