
                     

LOP 17.08 – 25.08.2018 
Baltikum – Tallinn ,Riga & Vilnius 

 

Estland, Latvia og Litauen – 3 spennende «nye» land med hver sin spennende hovedstad; 
Tallinn, Riga og Vilnius. Bli med oss i Østerled og til Baltikum på nye stier og opplevelser. 
Her du vil oppdage byer og landsbyer fullpakket av den gamle verdens sjarme og 
århundregamle tradisjoner, samtidig som du møter vår egen tids baltere: moderne, 
kreative og mangesidige.  

Dag 1 Fredag 17.08.18 Stavanger – Tallinn (Estland) 
Direkte fremmøte på Stavanger Lufthavn Sola kl. 08.00. SAS har avgang kl.09.50 via 
København (avgang herfra kl.13.30 til Tallinn) med ankomst Tallinn lokaltid kl.16.00. Dere 
møter reiseleder på Stavanger Lufthavn Sola som også er med dere på hele turen. Etter 
ankomst i Tallinn venter buss som tar dere inn til sentrum og Hotell Tallink City**** hvor 
dere skal bo i 2 netter. I kveld venter middag på hotellet.  
 
Dag 2 Lørdag 18.08.18 I Tallinn 
Etter frokost blir det by sightseeing med vår lokale guide. Vi begynner på slottshøyden 
Toompea med den russisk-ortodokse Aleksander Nevskij-katedralen. Vi møter en av de 
ortodokse prestene og får høre om hans syn på det nye uavhengige Estland.Her oppe ligger 
også borgen som ble erobret av danske korsfarere i 1219. I følge et populært dansk sagn falt 
det aller første danske flagget (Dannebrog) ned fra himmelen under et av de viktige slagene 



om borgen. Det ga danskene fornyet styrke og derfor slo de esterne, forteller sagnet. Her 
oppe på Toompea ligger også Estlands parlament og regjeringsbygningen. 

 

I den nordlige delen av gamlebyen ligger Olaikirken, oppkalt etter kong Olav II Haraldsson, 
som var de sjøfarende høye beskytter. Kirken er kjent for sitt 125 meter høye kirketårn, som 
skipsfarten brukte som landemerke. Men tårnet brakte også risiko med seg. Åtte ganger 
lynet ned og tre ganger brant kirken ned til grunnen. I kveld venter middag i gamlebyen på 
Olde Hansa som er en opplevelse. Middag på ekte «middelaldersk vis» i hyggelige 
omgivelser, god mat og stemning. 

 

Dag 3 Søndag 19.08.18 Tallinn – Pärnu – Riga ( Latvia) 
Etter frokost går turen i dag sydover og første stopp er esternes badeparadis, Pärnu i 
Rigabukten der den ligger som i en døsig middelhavsatmosfære. Badebyen ble grunnlagt i 
1247 av den tyske orden, en tysk geistlig ridderorden som hadde satt seg til mål å 
tvangskristne de baltiske hedningene. På 1600-tallet ble Pärnu erobret av svenskene og 
var svensk i nesten 100 år. Vi setter av tid til et kafebesøk og en dukkert i Østersjøen for den 
som lar seg friste. Herfra kjører vi gjennom vakre landskaper langs Rigabukten og frem til 
byen Riga. Middag og overnatting på Hotell Tallink Riga**** like ved gamlebyen. 

Dag 4 og 5 Mandag 20.08 og tirsdag 21.08.18 I Riga / utflukter 
I dag blir det sightseeing med buss og til fots i det glamorøse strøket i Riga med over 800 
jugendstilbygninger, -  alle vakkert restaurert. Denne bygningsmassen har gitt Riga navnet 
Europas jugendstilmetropol.  Vi skal innom det store markedet og bli orientert om priser og 
lønninger, men også nazitiden som ble avløst av sovjet-diktaturet fram til 1991.  

 



Riga. Med sine 700.000 innbyggere er Riga Baltikums største by. 41,5 prosent av 
bybefolkningen er etniske latviere, 43,5 prosent er russere. Resten er av polsk, ukrainsk og 
hviterussisk avstamning. Guiden vår vil fortelle om historien, tradisjoner og hverdagen i 
Latvia. Vi fortsetter turen til fots i gamlebyen. Der blir vi ført tilbake til hansatiden og den 
blomstrende handelen som tysk-baltiske kjøpmenn drev allerede på 1400-tallet.  Av andre 
severdigheter går vi innom slottet og domkirken. Domen er utstyrt med Europas største 
orgel. Resten av dagen til kos og hygge i Riga. Middag venter på en utvalgt restaurant i 
gamlebyen av Riga i kveld. 

Tirsdagen er dagen uten program, der du er din egen herre om du vil streife rundt, shoppe, 
ta din egen oppdagelsesreise eller bare slappe av på en av de mange kafeene og studere 
folkelivet. Du vil bli overrasket over det lave prisnivået i Riga som i andre byer på Baltikum. 
Det eneste som er organisert utover frokost er felles middag om kvelden. Reiseleder står til 
disposisjon hele dagen. 

Dag 6 Onsdag 22.08.18 Riga – Vilnius ( Litauen) 
I dag forlater vi Riga og setter kursen mot det siste landet og byen i Baltikum; Litauen og 
hovedstaden Vilnius. Men før vi kommer så langt blir det stopp på Korshøyden i Siauliai. På 
en liten høyde står det tusener av små og store kors laget av alle slags materialer.  

Korshøyden er blitt et valfartssted for Litauens katolikker. De kommer hit fra hele landet for 
å plassere et kors og be. I dag får korsene stå i fred, men det var ikke slik i sovjettiden. Gang 
på gang forsøkte sovjetstaten å jevne denne høyden med jorda. Litauerne kalte forsøket 
«bulldoser-ateismen», men selv om trekors ble brent og jernkors skrotet, nyttet det ikke.  
Det dukket alltid opp nye kors. Korshøyden ble et symbol på den passive, seige politiske 
kampen mot sovjetdiktaturet. På ettermiddagen er vi framme i Vilnius, berømt for sitt 
arkitektoniske mangfold. Unesco har erklært hele gamlebyen til en del av verdensarven. 
Middag på en lokal restaurant og innsjekk på Novotel Vilnius****. 

 

 
Dag 7 og 8 Torsdag 23.08 og fredag 24.08.18 I Vilnius / utflukter 
Byen har en 600 år gammel historie og ble i sin tid kalt Nord-Europas Jerusalem for sine 55 
kirker og nesten 100 synagoger. Gamlebyen i Vilnius er den største og best bevarte 
middelalderbyen i Nord-Europa.  Vi går innom en av de mest kjente kirkene, St. Peter og 
Paul-kirken. Kirken inneholder over 2000 skulpturer. Ellers tar vi for oss universitetet fra 
1300-tallet, presidentpalasset, katedralen, og kunstnerbydelen Uzupis, Vilnius' svar på 
Montmarte i Paris. Vi kommer etter hvert til ghettoområdet. Byen ble senter for et 
eksepsjonelt rikt intellektuelt liv på 1800- og 1900-tallet. 40 prosent av befolkningen var før 



andre verdenskrig av jødisk opprinnelse. Litauen var ikke før befridd fra nazismen før 
sovjetdiktaturet overtok. Vi skal også besøke KGB-fengselet sammen med vår guide. 

 

Fredagen venter en tur til Kaunas som er Litauens nest største by, og var landets hovedstad 
mens Polen okkuperte den nåværende hovedstaden Vilnius mellom 1922 og 1940. Kaunas er 
også litauernes største by, dvs. den byen som har flest innbyggere tilhørende den litauiske 
folkegruppe. På ettermiddagen besøker vi Trakai som er en liten by en snau halvtime fra Vil-
nius. Her var Litauens viktigste forsvarsanlegg, en borg som ligger ute på en grønn øy i en 
innsjø. Borgen i Trakai var residensen til Litauens fyrstefamilier, før de i 1323 flyttet til Vil-
nius. Retur til Vilnius for middag og hotellovernatting. 

Dag 9 Lørdag 25.08.187 Vilnius – Stavanger 
Frokost på hotellet. Deler av formiddagen i Vilnius før avreise til flyplassen kl.14.00. SAS har 
avgang kl.15.40 via København og tilbake til Stavanger med ankomst kl.22.05. 
 
Pris pr.person ved 30 betalende      kr. 14.995,- 
 
Prisen inkluderer; 
 SAS t/r Stavanger – Tallinn / Vilnius – Stavanger 
 Alle flyskatter pr. 01.10.2018 
 Bussturen gjennom Baltikum med sjåfør og lokal buss 
 8 hotellovernattinger 
 8 frokoster 
 3 middager på lokale restauranter 
 5 middager på hotellene 
 Drikke til 5 middager på hotellene 
 4 lunsjer 
 Utflukter og entreer i henhold til program 
 Lokal guide i Tallinn, Riga og Vilnius 
 Reiseleder fra ReiseExperten 

 
Tillegg; 
 For enkeltrom kr.3.995,- (for 8 netter) 
 Andre entreer 

 

Påmeldingsfrist innen 10.05.2018 
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://no.wikipedia.org/wiki/Polen
https://no.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://no.wikipedia.org/wiki/1922
https://no.wikipedia.org/wiki/1940
https://no.wikipedia.org/wiki/Litauere

