
BALTIKUM MED  
KURISKA NÄSET 

Bara tvärs över Östersjön ligger våra grannlän-

der 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 genom Litauen och Lettland. Vi möts 

av gammalt och nytt, färgstarkt och annorlunda 

när Baltikum tar emot oss. Här besöker vi föru-

tom två huvudstäder även det spännande Ku-

riska näset, en 100 km lång landtunga av sand 

som är delad mellan Litauen och ryska Kalinin-

grad enklaven, det gotiska slottet Trakai från 

1300-talet samt Baltikums mest storslagna slott, 

Rundale. 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 Balti-

kums kuster. Riga var under stormaktens tid en 

av de största städerna efter Stockholm. Passa 

på att besöka dem nu innan anpassningen till 

övriga Europa gör dem alltmer lika oss!  

 

Dag 1 Söderut till Karlshamn 

Färden går söderut ner genom Sverige till Blek-

inge. Under dagen stannar vi för raster och mot 

kvällen når vi Karlshamn. Inkvartering och mid-

dag ombord på DFDS:s fartyg.  ca 58 mil 

  

Dag 2 Klaipeda - Vilnius 

Vi äter en god frukost innan ankomst till hamn-

staden Klaipeda och åker direkt ut med färja till 

Kuriska näset. Människor har bott här sedan 

stenåldern och har alltid kämpat för att inte nä-

set 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 litauisk-ryska gränsen skyddas som nation-

alparker.  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 gränsen. 

Här bodde Tomas Mann vars hus vi promenerar 

förbi. Efter gemensam lunch åker vi ut på motor-

vägen 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 städer-

na 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 Gedi-

minastornet och Katedraltorget.  Efter lunch far 

vi till ett det populära utflyktsmålet, det gotiska 

slottet Trakai, 3 mil utanför Vilnius. Med sin nat-

ionalpark ser det ut som hämtat ur en saga och 

mycket riktigt har flera filmer spelats in här. 

Slottet, som från början användes som en för-

svarsborg, byggdes i flera etapper och började 

uppföras under den andra halvan av 1300-talet, 

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 folk-

slag, karaimerna, som tillhör den äldsta av de 

turkiska stammarna. Endast drygt 1 000 perso-

ner i hela världen talar deras utrotningshotade 

språk karaimiska, varav ett femtiotal finns i Li-

tauen.  

Vi  möts av gammalt  och nytt ,  färgstarkt  och annor lunda  

RESFAKTA 

Avresa:  30 aug—4 sept, 6 dagar 

 

 Pris: 9 290 kr 

I priset ingår: Bussresa, del i insides två-
bäddshytt/dubbelrum, fem frukost, fyra mid-
dagar, Lokala guider i Riga, Trakai och Vilnius, 
entré och visning av slottet i Trakai och Run-
dale, en lunch i Nida, reseledare. 

Tillval per person:  
Enkelrum 2 750 kr 
Del i utsideshytt 250 kr 

Logi: 
DFDS 
Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius 
Radisson Blu hotel Latvija, Riga 
Tallink/Silja 
 
Valuta: Euro 

Pass: Obligatoriskt med pass på denna resa. 
Kontrollera att passet är giltigt tills du kommer 
hem igen.  

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 



De bosatte sig i Trakai i slutet av 1300-talet 

Åter till hotellet. Middagen intas på egen 

hand på någon av Vilnius mysiga restau-

ranger.  Ca 6 mil 

 

Dag 4 Vilnius – Riga 

Frukost och avgång mot Siauliai och den 

berömda Korskullen, där människor från 

Litauen och andra länder ställt upp kors i 

mer än 200 år. I början av 1900-talet var 

Korskullen en känd sevärdhet och många 

pilgrimer vallfärdade hit. Kommunisterna 

hatade Korskullen och den ödelades flera 

gånger av deras bulldozers. Vägen spärra-

des av och man spred ut lögner om att epi-

demier härjade i området. Både KGB och 

Sovjetarmén bevakade kullen. Trots detta 

dök alltid nya kors upp på nätterna. Efter 

befrielsen från kommunisternas ockupation 

förändrades läget och 1993 besökte påven 

Korskullen. Vi fortsätter in i Lettland och 

kommer till Rundale där vi besöker slottet 

som är den mest storslagna slottsanlägg-

ningen i Baltikum. Det byggdes 1736-1740 

och arkitekt var den berömde italienaren 

Rastrelli som även byggt Vinterpalatset och 

Katarinapalatset i S:t Petersburg och upp-

fördes som sommarresidens åt Kurlands 

hertig Brion – den ryska kejsarinnan Anna 

Ivanovnas favorit. Italienska och tyska mäs-

tare utförde fantastiskt vackra bildhuggeri-

arbeten och freskomålningar. Rundale räk-

nas till Europas vackraste 1700-tals slott. På 

kvällen når vi huvudstaden Riga och vårt 

fina hotell Radisson Blu. Hotellet har en sky-

bar på 26:e våningen med en fantastisk ut-

sikt över Riga med omnejd. Middag på vårt 

hotell. Ca 38 mil 

  

Dag 5 Riga 

Vi träffar åter vår trevliga lokalguide som 

ska ta oss med på en spännande tur med 

buss och till fots. 

Vi får bland annat se Operan, National-

teatern, Stora Gillet, Konserthuset och S:t 

Peterskyrkan. Det gamla Kruttornet var un-

der 1300- och 1400-talen fängelse med tor-

tyrkammare och skadades svårt 1621 när 

svenskarna trängde in i staden. Riga har 

dessutom en av Europas vackraste kvarter i 

jugendstil. 

Vi har eftermiddagen på egen hand för 

lunch och shopping. Vi åker ut till hamnen 

och checkar in på   

Tallink/Silja Lines fartyg som avgår kl 17.30. 

Inkvartering i tvåbäddshytter med WC och 

dusch.  Vi träffas i buffématsalen för en ge-

mensam middag innan vi är redo för båtens 

hela nöjesutbud.  Ca 3 mil 

  

Dag 6 Stockholm- Uppsala 

Frukostbuffén ingår före ankomsten till 

Stockholm 11.00. Därefter vidare norrut mot 

respektive hemorter. 

Vi  möts  av gammalt  och nytt ,  färgstarkt  och annor lunda  


