
   

VILNIUS MED TRAKAI OCH KORSKULLEN      5 DAGAR 

ReseMakar´n i samarbete med seniorer i Alingsås m.fl.    

VILNIUS MED TRAKAI OCH 

KORSKULLEN  5 DAGAR 

Datum:  14/9 – 18/9    2019 
Pris: 4 475:-/person vid minst 40 deltagare 
Pris: 4 175:-/person vid minst 50 deltagare 
Enkelrumstillägg: 1 450:- 
Tillägg utsideshytt: 200:-/hytt 
 
Påstigning:   ut: hem: 
Vänersborg  10:10 15:50 
Trollhättan  10:30 15:30 
Grästorp  11:00 15:00 
Alingsås  12:00 14:00 
 

I priset ingår: Buss, 4 nätter med del i dubbelrum 
och insides dubbelhytt, 4 st frukostar, 4 st middagar, 
utflykter enligt program och reseledare. 

Panorama Hotel Vilnius, Sodu str. 14, Vilnius 02100, Litauen 

Dag 1 – 2019-09-14 - lördag 

Avresa mot Karlshamn. Vi stannar för rast längs 
vägen och ankommer Karlshamn ca 17:00. DFDS 
fartyg Athena Seaways avgår 19:00. Ombord äter vi 
en tvårättersmiddag. 

Dag 2 – 2019-09-15 - söndag 

Frukost ombord och kl 09:00 lägger vi till i Klaipeda. 
Vi gör ett stopp i Kaunas där man får möjlighet att 
köpa lunch och när vi kommer till Vilnius checkar vi 
in på vårt hotell Panorama Hotel Vilnius för 2 nätter. 
Gemensam middag på hotellet. 

Dag 3 – 2019-09-16 – måndag 

Vi startar dagen med frukost på hotellet och sedan 
möter vår svensktalande lokalguide upp oss för en 
guidad rundtur i Vilnius. Efter 1990 har staden som 
det självständiga Litauens huvudstad blivit en 
modern storstad. Stadens historiska centrum finns 
med på Unescos världsarvslista med byggnader 
från olika tidsepoker. Eftermiddagen är fri för egna 
aktiviteter För de som önskar besöka ett av stadens 
shoppingcenter tar bussen er dit och tillbaka. På 
kvällen äter vi en gemensam middag på restaurang. 

Dag 4 – 2019-09-17 – tisdag 

Frukost och utcheckning från hotellet. Dagen börjar 
vi med att besöka den gamla kungaborgen Trakai 
som ligger på en ö i sjön Galve. På en promenad 
runt ön beser vi borgen utvändigt. Resan fortsätter 
till Šiauliai där vi besöker Korskullen. En mäktig 

upplevelse med flera hundratusen kors på en liten 
yta. Detta är ett pilgrimsmål och helig plats för 
katoliker. Sedan åker vi till Klaipeda där vi får lite fri 
tid i centrum innan vi vid 19-tiden går ombord på 
DFDS fartyg Athena Seaways som avgår kl. 21:00. 
Ombord äter vi en tvårättersmiddag. 

Dag 5 – 2019-09-18 – onsdag 

Frukost ombord och kl. 09:00 lägger båten till i 
Karlshamn. VI styr bussen åter mot hemorterna och 
stannar längs vägen för rast.  


