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Langs ravruten i Litauen, 
Letland og Estland
Tag med på en uforglemmelig rundrejse til Østeuropas histori-
ske hovedstæder Vilnius, Riga og Tallinn. Vi rejser ad den gamle 
handelsrute for rav og oplever Vilnius’ barokke arkitektur, Rigas 
brostensbelagte gader og middelalderbyen Tallinn. Fælles for de 
tre byer er et utal af spektakulære pladser og prægtige byg-
ningsværker samt en overflod af atmosfære, der alt sammen har 
medført optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste.

DAG 1 
Udrejse
Morgenkomplet i Hedensted. Herefter 
går turen via Fyn og Sjælland og 
Øresundsbroen til Karlshamn i 
Sverige. Vi spiser sandwich undervejs. 
Fra Karlshamn sejler vi med DFDS 
til Klaipėda i Litauen. Vi overnat-
ter ombord og får både aften- og 
morgenbuffet.

DAG 2 
Trakai-borgen – Vilnius
Fra Klaipėda kører vi igennem det 
smukke litauiske landskab til den 
gamle hovedstad Trakai, der ligger i et 
smukt søområde. På en ø i søen Galvė 
ligger Trakai-borgen, der er en impo-
nerende fæstning fra middelalderen, 
som man når ved at krydse to lange 
træbroer. Der bliver tid på egen hånd 
til et besøg hos de mange kræmmere, 
der står langs søen, samt til at se nogle 
af de fine gamle huse i byens centrum, 
hvoraf flere er beboet af efterkommere 
af en folkestamme fra Krim. Fra Trakai 
kører vi mod Litauens hovedstad 
Vilnius.

DAG 3
Vilnius byrundtur
I Vilnius kører vi ad byens hovedstrøg 
Gedimino Prospektas til Seimas 
Paladset, der huser Vilnius’ parlament. 
Vi kommer forbi Gediminas’ tårn, den 
smukke Skt. Peter og Skt. Pauls-kirke 
og går gennem den gamle bydel forbi 
universitetet og præsidentpaladset. 
Vi besøger den russisk-ortodokse 
Helligåndskirke og slutter med et 
besøg ved Morgengryets Port med 

det kendte billede af “Madonna af 
Vilnius”, inden der bliver tid på egen 
hånd. Om aftenen arrangerer vi en tur 
til fjernsynstårnet. Vi får middag på 
restauranten på 19. sal, hvorfra der er 
en enestående udsigt over Vilnius.

DAG 4 
Korshøjen – Riga
Vi forlader Vilnius og kører nordpå. 
Efter frokostpause ved Siauliai når vi 
frem til Korshøjen Kryziu Kalnas, der 
er et meget særpræget sted. Højen 
består af tusindvis af kors, der er bragt 
til stedet af troende katolikker fra hele 
verden. Turen fortsætter mod grænsen 
mellem Litauen og Letland til det 
flotte barokslot Pilsrundāle, som ligger 
ved en smuk park. Slottet er tegnet 
af den samme arkitekt, som tegnede 
Vinterpaladset i Skt. Petersborg. Sidst 
på dagen når vi til metropolen Riga.

DAG 5 
Riga byrundtur
På en spadseretur gennem Rigas gamle 
bykerne kommer vi forbi Domkirken, 
de berømte byhuse ”De Tre Brødre”, 
Skt. Jakobs-kirken og Parlamentet. 
Vi går gennem ”den svenske port” til 

Baltiske lande – 
Østersøen rundt

Sorthovedernes Hus

Oplev de tusindvis af kors på 
’Korshøjen’ i Litauen

Tallinns smukke, gamle bydel om-
kranses af en af de bedst bevarede 
bymure i Europa – den ældste del er 
bygget i det 13. århundrede

Krudttårnet og kommer forbi det sjove 
kattehus samt den smukke park, hvor 
bymuren tidligere lå. Herfra når vi til 
Frihedsmonumentet, hvor de lettiske 
soldater holder vagt. Her kan vi se 
en af de brede boulevarder, byen er 
kendt for. Vi fortsætter videre forbi 
Operahuset og den høje Skt. Peters-
kirke til Rådhuspladsen for at se det 
pragtfulde Sorthovedernes Hus. Om 
eftermiddagen kan man på egen hånd 
besøge det centrale marked i Riga eller 
besøge kvarteret med de berømte huse 
i jugendstil med de overdådigt pyntede 
facader. Om aftenen arrangeres en 
sejltur på Daugava-floden.

DAG 6 
Pärnu – Tallinn
Inden vi forlader Riga, kører vi en kort 
rundtur forbi Esplanade-parken, de fine 
residenser og den moderne hovedba-
negård. Vi kører mod den estiske kurby 
Pärnu. Efter frokost er der tid til en kort 
spadseretur i centrum, før vi fortsætter 
mod Estlands hovedstad Tallinn. I byen 
kører vi til den største og smukkeste 
park Kadriorg, der er anlagt omkring 
det slot, som Zar Peter den Store 
lod opføre som en gave til sin hustru 
Katarina. I parken ses huset, hvor Peter 
den Store boede, når han besøgte 
Tallinn. Vi ser Kadriorg-paladset og 
det nærliggende præsidentpalads. 
Herfra kører vi til vores hotel i centrum. 
Undervejs kommer vi forbi Tallinns 
imponerende middelalderbymur med 
porte og tårne samt kanontårnet Tykke 
Margareta.

DAG 7 
Tallinn byrundtur
På en byrundtur til fods skal vi opleve 
Tallinns charmerende gamle centrum. 
På Dombjerget ser vi parlamentet 
og besøger den russisk-ortodokse 
Aleksander Nevskij-katedral med de 
karakteristiske løgkupler. Herefter 

spadserer vi til Domkirken og senere til 
mindesmærket i Den Danske Konges 
Have, hvor Dannebrog ifølge sagnet 
faldt ned fra himlen. Herfra fortsætter 
vi gennem byens hyggelige stræder 
til rådhuset. Undervejs ser vi flotte 
gildehuse og den imponerende Skt. 
Olai-kirke. Resten af dagen er fri til at 
nyde byen og dens attraktioner på egen 
hånd.

DAG 8 
Rocca al Mare – Pirita
Vi kører til Sangfestival-pladsen, hvor vi 
holder en kort pause, og derfra kører vi 
til Rocca al Mare. Det er et charmeren-
de frilandsmuseum, der ligger i en skov 
uden for Tallinns centrum. Her oplever 
vi historiske gårde fra hele Estland, 
en flot trækirke, hyggelige bygninger 
og vindmøller, som har overlevet den 
megen turbulens, det lille land har 
gennemgået. Tilbage i Tallinn bliver der 
lidt tid på egen hånd, inden vi midt på 
eftermiddagen kører langs bugten til 
Pirita, der var olympisk landsby i 1980, 
da Sovjetunionen var værtsnation for 
OL. Sidst på eftermiddagen sejler vi fra 
Tallinn til Stockholm med en af Tallink 
Silja Lines store færger. Vi overnatter 
ombord og får aften- og morgenbuffet.

DAG 9
Om morgenen kan man opleve den 
smukke indsejling til Stockholm. Herfra 
kører vi forbi den store sø Vättern til 
Göteborg, hvorfra vi sejler med Stena 
Line til Frederikshavn og får aftensmad 
ombord.

OM HOTELLERNE
Der benyttes gode og centralt beliggen-
de hoteller af høj standard. Alle hotel-
ler har elevator, og værelserne er med 
bad, toilet, TV og telefon. Forplejningen 
består af buffet om morgenen og en 
3-retters menu eller buffet om aftenen.

BUSREJSE • 9 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

24. maj 3I 7.995
9. august 3I 7.895

30. august 3I 7.895
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse og 
enekahyt 2.200

Tillæg for udvendig 2-køjes kahyt 300

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger på færger i 2-køjes kahyt
• 2 overnatninger i Vilnius
• 2 overnatninger i Riga
• 2 overnatninger i Tallinn
• 8 x morgenmad
• 9 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x sandwich (udrejse)
• Udflugter ekskl. entréer og 2 x frokost undervejs 

(à ca. EUR 25)
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Trakai borgen ca. EUR 8. Pilsrundāle 
Palads ca. EUR 10. Sejltur i Riga ca. EUR 10. 
Domkirken i Tallinn ca. EUR 2. Frilandsmuseet i 
Tallinn ca. EUR 10. 

VALUTA Euro (EUR) og svenske kroner (SEK) til 
ud- og hjemrejse.

VEJRET Riga (gns.): maj-sept. 16°-22°.

ØVRIGT Afstigning på ruten fra Frederikshavn 
til Randers samt i Göteborg. Transporttilskud 
tilbydes.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/DBL


