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En resa till våra okända grannländer Litauen, Lettland 
och Estland,  
31 maj – 9 juni, 2014, 
med journalisten  
Elisabeth Hedborg  
 
 
 
 
 
 
 
 
F =frukost, L = lunch, M = middag 

Litauen 

DAG 1: Lördag den 31 maj     
STOCKHOLM-VILNIUS (L/M)  
 
Kl. 10.05   Avresa från Arlanda med Air Baltic  
Kl. 14.05 (lokal tid)  Ankomst till Vilnius (mellanlandning i Riga) 
 
VI blir mötta av vår buss för transfer in till vårt hotell i den charmiga gamla delen av 
staden. 
 
Incheckning på vårt hotell Domus Maria Guest House – ett f d Karmelitkloster - och 
därefter en lätt måltid. Under lunchen har vi en genomgång av programmet. 
www.domusmaria.lt/en/ 

 
Föredrag av Elisabeth om de baltiska länderna. 
 
Välkomstmiddag på restaurang Medininkai invid vårt hotell 
www.medininkai.lt/about_restaurant/ 
 
 

Litauen 

DAG 2: Söndag den 1 juni     
VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS (F/L) 
 
Frukost på hotellet 
Buss till Trakai, ca 25 km från Vilnius. Här möter oss vacker natur med insjöar och 
öar – och fästningen och slottet Trakai. VI får en guidad tur runt. 
www.trakai-visit.lt/en/trakai 
 
Lunch, svampsoppa och piroger, på restaurangen Karaim – med turkiskt och litauiskt 
kök. (Karaimerna är assimilerade turkar från Krimkrigen.) 
www.kibinas.lt  

 
Buss tillbaka till Vilnius där vi med buss och till fots får en guidad tur i staden. 
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Fri tid/middag på egen hand – vi ger förslag 
 

Litauen/ 

Lettland 

DAG 3: Måndag 2 juni   
VILNIUS-PANEVEZYS-SIAULIAI-MEZHOTNE (F/M) 
 
Frukost på hotellet och utcheckning  
 
Under färden berättar Elisabeth om sina upplevelser när hon på plats för Sveriges 
Radio rapporterade från de baltiska länderna under frigörelsen. 
 
Därefter åker vår buss mot SIAULIAI (ca 180 km från Vilnius). 
Efter vägen äter vi lunch (till egen kostnad) på Bistrampolis Manor i Panevezys 
(132 km från Vilnius). 
www.bistrampolis.lt/en 

 
I SIAULIAI möter oss en mycket märklig syn - en stor kulle full av kors. Denna plats 
kallas också ”Korskullen”. Här finns flera miljoner kors – stora och små, i olika 
färger, utsmyckade och med inskriptioner.  
www.hillofcrosses.com/ 
 
Vi åker vi vidare till Lettland – ca 70 km – till det eleganta MEZHOTNE 
PALATSHOTELL. Under ett dygn lever vi som riktiga slottsherrar. 
www.mezotnespils.lv/en/ 
 

Middag på slottet 

    

Lettland 

DAG 4: Tisdag den 3 juni    
MEZHOTNE-BAUSKA-RUNDALE-RIGA (F/M) 
 
Frukost på hotellet 
Kort guidad tur om slottets historia 

 
Buss till BAUSKA (ca 10 km) – här tar vi en kort 
paus vid Bauskas fästning (från 1600-talet) och 
åker så vidare (ca 15 km) till 
RUNDALEPALATSET – ett 1800-tals 
barockslott. Här får vi en guidad tur av slottet. 
www.rundale.net/en/ 
 

Lunch på egen hand i palatsets restaurant, 
caféet eller det lokala värdshuset (f d 
tjänstebostäder). 
 

Färden fortsätter så till RIGA (ca 60 km) som blev Sveriges största stad 1621 
sedan Gustav II Adolf och hans trupper intagit staden! 
 
I Riga bor vi på HOTEL VALDEMARS  www.valdemars.lv 

Runt hörnet har vi Rigas kända Art Noveau-gata – Albertgatan. 
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Middag på hotellet. 

 

Lettland 

DAG 5: Onsdag 4 juni     
RIGA-SALASPILS-JURMALA-RIGA (F) 

 
Frukost på hotellet 
 
Med lokal guide tar vi sedan en promenad i de 
gamla delarna av staden.  
 
Vår buss tar oss sedan till Lido Center – ett 
restaurangkomplex i flera våningar - där det ges 
tid till lunch på egen hand. 
 
Efter lunch beger vi oss till SALASPILS 
MINNESLUND, 18 km från Riga. Denna 

minneslund inrättades 1967 till minne av dem som fick offra sina liv i detta 
koncentrationsläger som började planeras 1941. 
www.en.wikipedia.org/wiki/Salaspils_concentration_camp 
  

Under färden tillbaka till hotellet åker vi via JURMALA – Lettlands lyxigaste badort. 
www.en.wikipedia.org/wiki/Jūrmala 
 
 Fri kväll för middag på egen hand 
 

Lettland 

DAG 6: Torsdag 5 juni      
RIGA (F/L) 
 

Frukost på hotellet 
 
Vi promenerar längs ALBERTGATAN – uppkallad 
efter biskopen Albert – för att beundra de vackra 
byggnaderna i ART NOVEAU-stil.  Riga sägs ha 
flest bäst bevarade Art Noveau-byggnader i hela 
Europa. 
www.en.wikipedia.org/wiki/Albert_Street,_Riga 

 
Vi har Janis Borgs , professor i konsthistoria 
och Art Noveau-expert, med oss på denna 
promenad. 
 
Vi får därefter en guidad visning av RIGA ART 
NOVEAU MUSEUM. 
http://www.art-nouveau.riga.lv/eng/muzejs 
 

Janis Borgs 
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Lunchen intar vi på den charmfulla restaurangen CAFÈ GUSTAV ADOLF i 
MEZAPARKS, en stadsdel utanför Riga med dramatisk historia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEaparks 
 
Middag på egen hand 

 
Lettland/ 

Estland/ 

DAG 7: Fredag 6 juni    
RIGA-LIGATNE-VALMIERA-TARTTU (F/L/M) 
 
 
Frukost på hotellet och utcheckning 
Promenad på Centralmarknaden – som är ett måste när man besöker Riga. 
Här kan man köpa nästan allt. 
 
Bussen tar oss sedan till LIGATNE (ca 65 km) där vi går ner i den tidigare 
superhemliga underjordiska sovjetbunkern, nio meter under marken. Vi får en guidad 
vandring i denna bunker med dess autentiska utställningsföremål och intar där också 
en lunch (också den autentisk!) med vodka. 
 
Sedan åker vi via staden Cesis till VALMIERA (ca 60 km), en av Lettlands äldsta 
städer med minnes från den svenska tiden, belägen vid floden Gauja. Vi befinner 
oss nu 120 km nordöst om Riga och 50 km från gränsen till Estland. 
Här tar vi en bensträckare. 
 
Vi åker vidare till universitetsstaden TARTTU (avstånd ca 135 km). 
 
Vi checkar in på vårt centralt belägna hotell, BARCLAY HOTEL  
www.barclayhotell.com 

 
Middag på hotellet 

 

Estland 

DAG 8: Lördag 7 juni    
TARTTU-KOLJKA-PUHTITSA-NARVA-RAKVERE-TALLINN 
(F/L) 
 
Frukost på hotellet 

 
Promenad i de gamla delarna av Tarttu som fick 
svenskt styre 1625.  
 
Bussen tar oss vidare längs Peipussjön, en av 
Europas största insjöar. På andra sidan ligger 
Ryssland. 
 
Vi ankommer så kring lunchtid till den lilla staden 

KOLJKA – byn där de gammaltroende bor, en sista spillra av den ursprungliga 
ortodoxa kyrkan. Besök på muséet.  
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Lunch i de Gammaltroendes egen restaurang ”FISK OCH LÖK”. 
 
Bussen fortsätter västerut längs Peipussjön och ankommer till PUHTITSA – ryskt-

ortodoxt nunnekloster. Viktigt med klädseln 
här! Kvinnor skall ha kjol och huvudet täckt av 
sjal, män skall ha långbyxor (ej shorts!). 
 
Vi får en guidad visning av en av nunnorna. 
 
Färden går vidare mot NARVA, platsen där 
Karl XII vann en betydelsefull seger över 
Peter den Store år 1700. 
 
Vi har nu 100 km kvar till vår slutdestination 

Tallinn. 
Efter vägen gör vi en paus i staden RAKVERE med sin medeltida fästning. 
 
Vi anländer till vårt hotell i Tallinn. 
 
Middag på hotellet till egen kostnad. 
 

Estland 

DAG 9: Söndag 8 juni    
TALLINN-BÅT MOT STOCKHOLM (F/L) 
 
Frukost på hotellet. 
 
Guidad promenad i stadens gamla delar. 
 
Lunch i Olde Hansa - en restaurang helt i medeltidsstil 
 
Ledig eftermiddag innan det är dags att ta bussen till färjeterminalen för avfärd med 
båt till Stockholm. 
 
Under båtresan hem gör vi en sammanfattning av resan. 

 
DAG 10: Måndag 9 juni    
STOCKHOLM 
Frukost på egen hand på båten 
Ankomst till Värtahamnen, Stockholm 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRIS: 15 800 SEK per person 
Priset avser del i dubbelrum/hytt. Enkelrumstillägg tillkommer. 
Priset inkluderar: flyg Arlanda-Vilnius, båttur Tallinn-Stockholm, egen buss under hela 
programmet, måltider och inträden angivna i programmet, lokala guider och svensk färdledare 
under hela resan. 
Journalisten Elisabeth Hedborg följer med som ciceron under hela resan. 
Ingår inte: dryck till måltiderna, eventuell dricks till busschaufför. 
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För programmet och färdledning svarar Magnolia Trade & Travel Services AB,  
Ulla Bergström, ulla@magnolia-tours.com, tel 070-267 28 82. 
Reseteknisk arrangör är Ask Mr. Nilsson AB. www.askmrnilsson.se 
Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium 
 

ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
ANMÄLAN till resan görs senast 25 mars 2014 till Ask Mr. Nilsson via: 
• direkt via hemsidan 
• e-mail: info@askmrnilsson.se 
• telefon 08-761 18 00 

VIKTIGT! Vid anmälan anges fullständigt namn (enligt passet) med tilltalsnamnet 
understruket, fakturaadress, mailadress och och telefonnummer där ni kan nås. Använd 
gärna anmälningsblanketten eller bokningsformuläret på hemsidan!  
Det är av yttersta vikt att du anmäler samtliga de namn som finns med i passet och exakt 
stavade enligt passet. Skulle vi i ett senare skede behöva korrigera ditt namn till flygbolaget 
medför detta en kostnad! 
 
I samband med att anmälan görs, kommer Ask Mr. Nilsson att skicka en faktura på 
anmälningsavgiften, 2000 sek per person. Denna avgift är inte återbetalningsbar. Skulle resan 
ställas in p g a för lågt deltagande återbetalas summan. 
 
Faktura för slutbetalning skickas den 17 mars. 
Betalningsvillkor är 7 dagar. 
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AVBOKNINGSREGLER 
Vid avbokning före 17 mars återbetalas inte anmälningsavgiften på 2 000 SEK per person. 
Vid avbokning 17 mars-1 april utgår en avbokningskostnad på 4 000 SEK per person 
Vid avbokning efter 1 april ingen återbetalning. 
 

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera om sådant skydd finns i era 
hemförsäkringar. Annars kan en särskild tilläggsförsäkring tecknas i samband med anmälan 
till resan.  Detta avbeställningsskydd kostar 4 % av resans totalpris. Avbeställningsskyddet 
ger resenären rätt att mot en kostnad avboka resan i händelse av sjukdom eller olycksfall, om 
du eller nära anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar, 
barnbarn, svärson, svärdotter eller person som är skriven på samma adress som den 
försäkrade) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska uppvisas vid 
utnyttjande av försäkringen.  
 
RESERVATION 
Vi reserverar oss för ändringar i program och priser som står utanför vår kontroll såsom ev. 
höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, tidtabellsändringar, bränsletillägg, 
ändringar av kryssningsrutten etc. Alla tidtabeller är preliminära och kan komma att ändras.  

Resan genomförs vid minimum 20 deltagare. Max antal deltagare är satt till 35 personer. 

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.  
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