BALTIKUM

Baltikum Runt - Fascinerande historia i österled. De mångfacetterade huvudstäderna Tallinn, Riga och
Vilnius bjuder på intressanta upplevelser. Härlig shopping i charmiga gränder. Slott, medeltida murar,
tinnar och torn på vår resa i Estland, Lettland, Litauen, och Polen. Ta del av ett smörgåsbord av
upplevelser i våra baltiska grannländer och polska Gdansk på denna härliga bussresa!
Dag 1
Avresa från Bankeryd mot Stockholm. Båten till Tallinn
avgår 17.30 och seglar genom den vackra Stockholms
skärgård mot Mariehamn på Åland för att sedan ta kurs
på Tallinn. Under seglingen genom skärgården njuter vi
av middag innan kvällen kommer. Alla hytter är utsides.

som ligger på promenadavstånd från Gamla Stan.
Middag på hotellets restaurang.

Dag 3
Idag reser vi till Haapsalu, en underbar liten stad med
smala gator, ett rådhus i miniformat, romantiska trähus
och en storslagen järnvägsstationsbyggnad från 1903.
Vid den romantiska strandpromenaden ligger Kuursaal,
en av de finaste träbyggnaderna i Estland. Här finns
också en djupt rotad spa-kultur. Estlands-svenskar har
bott på kusten och öarna i nordvästra Estland i över
1000 år. Om du börjar din tur från Aibolands museum i
Haapsalu får du en bra överblick om historien av
området. Vi äter och sover på Baltic Hôtel Promenaadi.

Dag 4
Dag 2
Båten angör Tallinn färjehamn kl. 10.00 och innan
ankomst njuter vi god sjöfrukost. Väl genom kontroller möter en lokalguide oss för att visa Tallinn och
berätta om dess historia och livet i dagens Tallinn. Vi
besöker Svenska S:t Mikaelskyrkan och med buss i
moderna staden och vandring i den charmerande
Gamla Stan. Du beser också Domkyrkan innan vi
checkar in på hotell Metropol,

Färden går vidare via Pärnu och mot dagens etapp,
Riga, Lettlands huvudstad, som likt Tallinn bär prägel av
Hansan, medeltidens mäktiga handelspakt. Fika utmed
vägen och lunch vid framkomst till Riga.

Efter lunchen blir vi guidade i Riga med buss och
promenad i Gamla Stan. Vi intar middag på Clarion
Collection Hôtel Valdemars och njuter nattens sömn.
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Dag

Dag 5

’

Turen söderut mot Litauiska gränsen. Efter några mils
körning i Litauen stannar vi norr om staden Siauliai. Här
ligger ”Korskullen” som blivit en viktig plats för det fria
och katolska Litauen.

Påven Johannes Paulus besökte platsen på sin resa i
landet och han blev starkt gripen av synen. Du får god
tid på dig innan resan går vidare till den gamla
huvudstaden Trakai, som är belägen på en vacker plats
vid sjön Galvez och i sjön på en ö ligger det vackra
slottet som idag är konstmuseum. Vi stannar och njuter
konst o natur. Dagens etappmål är huvud-staden
Vilnius. Vi bor på Amberton Cathedral Square Hôtel där
vi också äter vår middag.

Dag 6
Förmiddagen guidad vandring i centrala Vilnius efter
frukost. Vi lämnar Vilnius efter en fika och reser västerut mot Polen och staden Mragowo, vid Czos-sjön.
Mrągowo är en stad i Ermland-Masuriens landskap i
nordöstra Polen som är genombrutet av sjöar och
vattendrag.

7

Idag beger vi oss till Varglyan som var den viktigaste
stabsplatsen för Adolf Hitlers högkvarter (Führerhauptquartier) under andra världskriget. Det var beläget utanför staden Rastenburg i dåvarande Ostpreussen, numera i nordöstra Polen.
Adolf Hitler uppehöll sig i Wolfsschanze från juni 1941
till november 1944, med endast kortare avbrott för
vistelser på andra platser. 20 juliattentatet ägde rum i
Wolfsschanze 1944. Vi reser sedan mot väster genom
Masurien mot Gdansk. Väl där hinner vi ta en promenad i centrum för att också äta middag. Vi reser till
Gdynia för att vara vid Stena Lines’ färjeläge senast
20.00 och färjan avgår 21.00.

Dag

8

Vi hoppas på en vacker insegling i Karlskronas skärgård under vår frukost ombord. Färjan angör
Karlskrona 07.30. Vi styr kosan mot Jönköping och
Bankeryd och anländer vid 14.00- tiden.

FAKTARUTA

Resa: Baltikum-Norra Polen
Pris: 9 755.Enkelrumstillägg: 4 105.Ingår: Turistbuss hela resan, Färjor Stockholm- Tallinn
middag och frukost och Gdynia-Karls-krona frukost
med del i två-bädds utsideshytt golvbäddar, Middag i
Gdansk, Hotellnätter i Tallinn, Haapsalu, Riga, Vilnius,
Mragowo, inkl. halvpension, 6-7 entréer, Lokala
skatter, Buss-P, Reseledare, Lokala svensktalande
guider i Tallinn, Riga, Vilnius, Varglyan och Gdansk, EUmoms och Resegaranti enligt lag.
Ingår ej: Entréer och måltider som ej omtalas i "Ingår",
måltidsdrycker och personliga tillägg.
Du måste ha giltigt pass.

Vi äter och sover gott på Hôtel Solar Pallas Spa.
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