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Vilnius & Riga

TRONDHEIM

– TO SPENNENDE BYER I BALTIKUM
BORLÄNGE

Man blir raskt betatt av Litauens hovedstad Vilnius,
omtalt som både Prahas lillesøster og det neste Berlin.
I tillegg er den en av Europas billigste storbyer. Gamlebyen har
fått plass på UNESCOs verdensarvliste. Her finner vi storslagne,
vakre bygninger og brosteinsbelagte gater – side om side med
restauranter, barer og butikker. Fra Gedinimo-tårnet har vi utsikt
over en by som har endret seg mye siden frigjøringen fra
Sovjetunionen i 1991.

STOCKHOLM

RIGA
KORSHØYDEN
VILNIUS

TURFAKTA – VILNIUS & RIGA

Riga er hovedstad i Latvia og et økonomisk og kulturelt senter
i Baltikum. Byen kan bl.a. skilte med over 700 vakre bygninger
i jugendstil, og midt i sentrum ligger en av Europas største
markedshaller. Tre høye kirkespir troner over den gamle
bydelen, Vecriga. Her er det åpne plasser, trange gater og
nærmest bilfritt. Domkirken er sentrum i Gamlebyen, hvor
man finner restauranter, kafeer, mange museer, kirker og et
livlig gateliv. De fargerike husene som omgir Livu torg gir dette
stedet en atmosfære som innbyr til å sette seg ned med noe
godt å drikke på dager der solen skinner.

AVREISE: Tirsdag 20. august 2019 – Varighet: 7 dager
Avreise fra: Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Støren og Røros
TURPRISEN INKLUDERER:
• Bussreise i moderne turbuss med reiseleder
i flg. turbeskrivelse
• 1 overnatting på Quality Hotel Galaxen i Borlänge
• 1 overnatting i utvendig lugar Tallink Silja
Stockholm – Riga
• 2 overnattinger Radisson Blu Royal Astorija i Vilnius
• 2 overnattinger Radisson Blu Latvija Conference
& Spa Hotel i Riga
• 6 frokoster
• 2 lunsjer
• 6 middager
• Alle utflukter og sightseeinger med lokalguider
i flg. turbeskrivelse
• Inngang til Trakai Slott
• Flyreise med Norwegian Riga – Trondheim
• Busstransport fra Værnes

Reisen til Baltikum går med Orklareisers behagelige turbuss.
Vi overnatter i Borlänge og får en fin båtreise med Tallink Silja
fra Stockholm til Riga. Vi opplever Vilnius og Riga, samt Trakai
Slott og Korshøyden, før vi flyr hjem med Norwegians direktefly
fra Riga til Værnes.
Dette blir en flott sensommertur, så vil du være med
så heng på!

Korshøyden

Vilnius

Medlemstilbud pr. person kr.

11.650,-

Tillegg for enkeltrom/lugar:

kr.

1.900,-

VALUTA: Svenske kroner og Euro
Denne reisen krever gyldig pass.
Reiseruten er relativt krevende og forutsetter at
deltakerne kan bevege seg over lengre avstander
(bl.a. på flyplasser, byvandring på brostein, trapper,
og lignende) uten personlig/teknisk assistanse.
Fra enkelte avgangssteder kan det bli tilslutningstransport
med rutegående transportmidler på utreise og/eller
hjemreise av praktiske årsaker – informasjon om dette
vil bli utsendt ca. 2 uker før avreise.

Nærmere informasjon og påmelding ved henvendelse til Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller på www.orklareiser.no

REISERUTE – Vilnius & Riga
Tirsdag 20. august: Til Borlänge
Avreise fra Namsos kl. 05:00 med påstigninger underveis langs reiseruten etter nærmere avtale ved bestilling. Vi kjører til Støren og fortsetter
opp Haltdalen til Vauldalen Fjellhotell, der vi spiser felles lunsj. Vi kjører
så inn i Sverige og passerer Sveg, Orsa og Falun før vi sent på ettermiddagen ankommer Borlänge. Her skal vi spise middag og overnatte på
Quality Hotel Galaxen.

Torsdag 22. august: Riga – Vilnius
Etter ankomst Riga kl. 11:00 fortsetter vi direkte til Vilnius. Med innlagte
pauser (individuell lunsj i dag) er vi framme i Litauens hovedstad ca. kl.
17:00. Vi sjekker inn på Radisson Blu Royal Astorija, og samles etter hvert
til middag.
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Fredag 23. august: Vilnius og Trakai slott
På vår sightseeingtur med buss og til fots får vi blant annet se St. Peter
& Paulus kirken og gamlebyen med Vilnius Katedralen, Vilnius Universitet, Morgengryets Port med
Madonnaen av Vilnius og
Gediminotårnet. Etter sightseeingen kjører vi vestover
til Trakai, Litauens hovedstad under middelalderen.
Vi besøker først Trakai by
og spiser felles lunsj på en
koselig restaurant. Etterpå
besøker vi Trakai slott. Det
er noe eventyraktig over
dette røde slottet, der det
ligger på en grønn øy ute
i en blå innsjø. Slottet ble
grunnlagt på 1300-tallet for å holde fiender borte, men mistet snart sin
forsvarsmessige betydning og ble residens for storfyrstene. I dag kan
vi vandre over broen og besøke borggården og slottets saler og kamre.
Vi er tilbake på hotellet i god tid før kveldens middag.
Lørdag 24. august: Vilnius – Riga
Frokost på hotellet, før vi sier farvel til Vilnius for denne gangen. På
turen tilbake til Riga besøker vi den katolske helligdommen Korshøyden. Denne høyden, som ligger nord for Siauliai er dekket med mer
enn 100 000 kors. Oppstått som en symbolsk nasjonalistisk handling
i begynnelsen av 1800-tallet, ble det en måte å minnes folkeopp-

standelsen mot tsarens Russland. I de siste årene av Sovjetsamveldet
ble mange kors reist som en klar manifestasjon av ønsket om litauisk
selvstendighet. En time senere passerer vi grensen til Latvia og fortsetter
forbi Jelgava til Riga. Individuell lunsj i dag. Her skal vi bo i to netter på
Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel.
(Mulighet for individuell bestilling av spa-behandlinger på hotellet.)
Søndag 25. august: Riga
Sightseeingturen foregår med buss og til fots. Vi får blant annet se
Domkirken, Frihetsmonumentet, Riga Slott, Sentralmarkedet og byens
berømte «jugendhus». Årsaken til at Riga er så overdådig pyntet med
bygninger i jugendstil, skal være den økonomiske «boomen» som byen
opplevde i årene rundt 1900. I gaten Alberta iela finner vi mange av
disse bygningene. Resten av dagen er til fri disposisjon. Individuell lunsj i
dag. Om kvelden møtes vi for turens siste middag sammen.

Mandag 26. august:
Riga – hjemreise med Norwegian til Værnes – busstransport hjem
Frokost på hotellet. Kanskje noen tar en siste tur på byen før vi har
buss-avgang ca. kl. 12:00 til flyplassen i Riga. Vi har avgang kl. 14:40 med
Norwegians direktefly til Værnes med ankomst kl. 15:25. Etter taxfreehandel og tollklarering blir det busstransport tilbake til de respektive
avstigningsstedene.

Brosjyre avsluttes 31.10.2018. Prisene er basert på dagens skatter, avgifter og valutakurser.
Vi tar forbehold om endringer i programmet som følge av ruteendringer eller andre uforutsette endringer fram til avreise, samt evt. trykkfeil.
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Onsdag 21. august: Borlänge – Stockholm
Etter frokost fortsetter vi sørover til Sveriges hovedstad, Stockholm. Her
blir det litt fritid med anledning til å rusle litt i Gamla Stan og sentrum.
Individuell lunsj i dag. Vi har avgang kl. 17:00 med Tallink Siljas ferje MS
Romantika, og samles til middag mens skipet seiler ut gjennom Stockholms vakre skjærgård.

