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Baltikum med  
Kuriska näset

Vi möts av gammalt och nytt, färgstarkt och annorlunda
Bara tvärs över Östersjön ligger våra grannländer i Baltikum. Från Stockholm kryssar man lätt dit med snabba färjor och 
ofta stannar man bara en dag. Här finns så oändligt mycket mer att utforska så vi vill gärna ta dig med på en längre 
tur. Vi möts av gammalt och nytt, färgstarkt och annorlunda när Baltikum tar emot oss. Här besöker vi förutom dess tre 
huvudstäder även det spännande Kuriska näset, en 100 km lång landtunga av sand som är delad mellan Litauen och 
ryska Kaliningrad enklaven.  Det gotiska slottet Trakai från 1300-talet får också ett besök. Baltikum har fått sitt namn 
efter sin belägenhet vid Östersjön, som förr kallades Baltiska havet. Det är också namnet på en dröm som faktiskt blivit 
verklighet. Tre små länder höll på att försvinna, men återuppstod efter mer än 50 år av sovjetiskt välde. Redan från slutet 
av 1200- talet har det bott svenskar längs Baltikums kuster. Tallinn och Riga var under stormaktens tid de största städer-
na  efter  Stockholm. Än idag finns en rad samhällen som heter Rootsi (Sverige) eller Rootsiküla (svenskbyn).  Passa på att 
 besöka dem nu innan anpassningen till övriga Europa gör dem alltmer lika oss!
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Dag 1  Söderut till Karlshamn
Färden går söderut ner genom Sverige till 
Blekinge  Under dagen stannar vi för raster 
och mot kvällen når vi Karlshamn  Inkvarte
ring och middag ombord på DFDS:s fartyg   
[ ca 58 mil ]

Dag 2  Klaipeda - Vilnius
Vi äter en god frukost innan ankomst till 
hamnstaden Klaipeda och åker direkt ut med 
färja till Kuriska näset  Människor har bott 
här sedan stenåldern och har alltid kämpat 
för att inte näset ska erodera och kollapsa 
och det är därför Kuriska näset fortfarande 
existerar  Stränderna är kända för att ha de 
högsta sanddynerna i Europa  Vi åker upp 
på en av den och får en svindlande utsikt 
över Östersjön och den ryska enklaven 
Kaliningrad  Områdena på båda sidor den 
litauiskryska gränsen skyddas som national
parker   År 2000 togs Kuriska näset upp på 
Unescos världsarvslista  Den Litauiska delen 
av Kuriska näset heter Neringa och där ligger 
bland annat Nida, en by nära den ryska grän
sen  Här bodde Tomas Mann vars hus vi pro
menerar förbi  Efter gemensam lunch åker vi 
ut på motorvägen mot Litauens huvudstad 
Vilnius där vi stannar i två nätter  Middag på 
vårt hotell  [ ca 36 mil ]

Dag 3  Vilnius och Trakai
Idag får vi se en av de vackraste Unesco 
städerna i Östeuropa  Gamla stan är en av 
de största i Europa och här förkovrar vi oss 
bland de främsta sevärdheterna i staden som 
t ex Gediminastornet och Katedraltorget   
Efter lunch far vi till det populära utflykts
målet, det gotiska slottet Trakai, 3 mil utanför 
Vilnius  Med sin nationalpark ser det ut som 
hämtat ur en saga och mycket riktigt har flera 
filmer spelats in här  Slottet, som från början 
användes som en försvarsborg, byggdes i 
flera etapper och började uppföras under 
den andra halvan av 1300talet, efter order 
av storhertig Kestutis  Slottet har genom åren 
använts både som militärt försvar, palats, 
kunglig reträtt samt även som fängelse  Ett 
av världens mest okända och minsta folkslag, 
karaimerna, som tillhör den äldsta av de 
turkiska stammarna  Endast drygt 1 000 per
soner i hela världen talar deras utrotnings
hotade språk karaimiska, varav ett femtiotal 
finns i Litauen  De bosatte sig i Trakai i slutet 
av 1300talet  Åter till hotellet  Middagen 
intas på egen hand på någon av Vilnius 
mysiga restauranger  [ ca 6 mil ]

Dag 4  Vilnius – Riga
Frukost och avgång mot Lettlands huvudstad 
Riga dit vi anländer vid lunchtid  Här väntar 

vår lokalguide som tar oss med på en gedi
gen rundtur där vi bland annat får se Operan, 
Nationalteatern, Stora Gillet, Konserthuset 
och S:t Peterskyrkan  Det gamla Kruttornet 
var under 1300 och 1400talen fängelse 
med tortyrkammare och skadades svårt 1621 
när svenskarna trängde in i staden  Riga har 
dessutom en av Europas vackraste kvarter i 
jugendstil  Middag på vårt hotell  [ ca 29 mil ]

Dag 5  Riga – Pärnu – Tallinn
Avresa efter frukost från Riga och norrut 
mot Estland och kurorten Pärnu som är en 
av  Estlands äldsta städer, grundad redan på 
1200talet  Idag är staden en viktig hamn
stad och anses också vara en av de vackraste 
badorterna längs kusten  Hit söker sig turis
ter från alla håll för att bada, sola och njuta 
av folk livet  Vi gör en liten rundtur i Pärnu 
där bl a stadens tre portar byggdes under 
landets svenska tid  Kring år 1600 tog Sverige 
kontroll över en del av området runt Öster
sjön  Vi far vidare mot Tallinn och vårt hotell 
för incheckning  På kvällen kan den som vill 
följa med vår reseledare för en trevlig mid
dag på en av stadens gamla krogar  [ ca 31 mil ]

Dag 6  Tallinn
Vi avnjuter en stor gedigen frukost innan vi 
startar vår rundtur med buss samt till fots  
Förutom Gamla Staden ser vi Pirita med 
Birgittaklostret samt OSanläggningen från 
1980 och det världsberömda Sångarfältet  
På vägen tillbaka mot centrum passerar vi 
stora Strandporten med kanontornet Tjocka 
 Margareta från 1520talet  Vi åker vidare förbi 
nedre stadens medeltida ringmur med flera 
vakttorn  Domberget är en kalkstensplatå på 
drygt 7 ha och här fanns en fästning redan 
på 1000talet  Under medeltiden bodde här 
adelsmän och prästerskap, men idag är det 

mest ett administrativt centrum  En av de 
stora sevärdheterna i Tallinn är Alexander 
Nevskijkatedralen, som byggdes under slutet 
av 1800talet  Vi går vidare och  kommer ner 
till Nedre Staden   Rådhuset har en vindflöjel 
högst upp på spiran som kallas för Gamle 
Tomas och föreställer en medeltida krigare  
Detta är idag Tallinns symbol  Under efter
middagen får vi tid att vandra runt en stund 
på egen hand och kanske köpa med någon 
trevlig souvenir hem före  av resan med 
Tallink/Silja Lines fartyg kl 18 00  Inkvarter
ing i högt belägna tvåbäddshytter med WC 
och dusch   Vi träffas i buffématsalen för 
en gemensam middag innan vi är redo för 
båtens hela nöjesutbud   

Dag 7  Stockholm- Uppsala
Frukostbuffén ingår före ankomsten till 
Stockholm 10 00  Därefter vidare mot respek
tive hemorter 

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 25  maj, 7 dagar

PRIS: 8 490 kr

I PRISET INGÅR: Bussresa, del i dubbel
rum/hytt, sex frukost , fyra middagar, 
 lokala guider i Riga, Trakai, Vilnius och 
 Tallinn, entré och visning av slottet i 
Trakai, en lunch i Nida, reseledare

TILLVAL / PERSON:  
Enkelrum/hytt 2 450 kr 
Del i utsideshytt  250 kr

VALUTA: EUR 

LOGI: DFDS Fartyg 
Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius 
Radisson Blu hotel Latvija, Riga 
Sokos Hotel Viru, Tallinn 
Tallink/Silja

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




