
Søndag 
Danmark-Vilnius 
I løbet af dagen er der afgang fra 
København eller fra Jylland med 
et skift i København til Vilnius. 

Efter ankomsten er der transfer 
til hotellet. 

Om aftenen er der en velkomst-
middag så I evt kan lære de 
øvrige gæster på turen af kende 
Overnatning:  hotel 
Ambarton**** eller lign  
 
  

Mandag 
Vilnius-Trakai-Kerhavé – 
Vilnius 
Efter morgenmaden går turen til 
Trakai – et af Storhertugens 
hovedstæder. 

Der er først et spændende besøg 
i majestætiske slot fra det 15. 
århundrede og her hører vi bl.a. 
om den lokale etniske minoritet – 
”Karaies”. 

Vi har chancen for at at smage 
den lokale ret Kybins samt den 
lokale likør. 

Det går derefter videre til Kerna-
ve, hvor vi ser nærmere på 
voldanlæget, der er på Unescos 
liste og her hører I om den første 
hovedstad i Litauen.  

Derefter går det tilbage til Vilnius 
Overnatning: hotel 
Ambarton**** eller lign 

Tirsdag 
Vilnius-Rumsiskes-Pazaislis-
Kaunas 
I dag forlader vi Vilnius for at 
køre ud det smukke landskab og 
første besøg er i frilandsmuseet i 
Rumsiskes. 
 
Her kan man se hvordan man 
levede i Litauen førhen, der er 
gårde, en kro, en kirke, et torv 
osv. – et meget interessant 
besøg. 

 

Derefter fortsættes vi til Pazailis 
kloster og kirke- et eksempel på 
senitaliensk barok stil. 

Fremme i Kaunas, der er den 
næststørste by i Latauen, byder 
vi på en bytur med besøg ved 
Borgen, vidunderlige kirker, 
rådhuspladsen, soluret og 
”verdens længe bro”. 
Overnatning: hotel Europa 
Royal **** eller lign 

Onsdag 
Kaunas-Panemune-Vente`s 
Horn-Klaipada 
Efter morgenmaden kører vi af 
den meget maleriske vej 
”Panemune borg vej”. 

Der er et besøg ved Seradzius 
Voldanlæg og borgene i 
Panemune, der absolut er et 
besøg værd. 

Turen fortsætter til til Vente`s 
Horn og  vådområdet Caronan 
Lagune, der er et af de vigtigste 
fugleområder i det nordlige 
Europa. 

Derefter fortsætter turen til 
Klaipeda, der er landets eneste 

havneby. 
Overnatnng: hotel Navalis 
**** eller lign 

Torsdag 
Klaipeda-Kipdlramte-Nida-
Klaipeda 
Efter morgenmaden tager vi 
færgen til Curonian Split, der er 
en perle i Litauen. 

I Joodkrante besøges det 
interessante Vejrhane museum 
og ”heksebjerget”, hvor der 
findes mange træskulpturer af 
kendte eventyrere og legender. 

Derefter besøges Nida med en 
flot strand, en nygotisk kirke og 
en gammel kirkegård. 

 

 

 

 

Derefter køres der tilbage til 
Klaipeda. 
Overnatnng: hotel Navalis 
**** eller lign 

Fredag 
Klaipeda-Palanga-Klaipeda 
Efter morgenmaden kører vi til 
Palanga, hvor der er besøg i Den 
Botaniske have og ravmuseet 
hvor vi ser mere end 25.000 
stykker rav. 
 

Vi ser på træarkitekturen og går 
en tur langs molen og efter-
middagen kan f,eks, nydes på 
stranden i den dejlige ferieby. 

Herefter køres der tilbage til 
hotellet i Klaipeda 
Overnatnng: hotel Navalis 
**** eller lign 

Lørdag 
Kalaipeda-bjerget med 
Korsene –Vilnius 
Efter morgenmaden kører vi 
tilbage mod Vilnius. 
 
Vi gør et stop ved det hellige 
bjerg, et sted for katolske pil-
grimme.  

Stedet er en symbol på tro, kær-
lighed og offervilje og det var her 
Paven lyste velsignelse over det 
Litauiske befolkning og det 
kristne Europa. 

Om eftermiddagen er tilbage il 
Vilnius, hvor der er tid til at 
opleve den dejlige by. 
Overnatning:  hotel 
Ambarton**** eller lign 

Søndag 
Vilnius-Danmark 
Efter morgenmaden er der 
transfer til lufthavnen, hvor vi 
flyver retur til Danmark. 

Kan forlænges med yderligere 
nætter på egen hånd. 
 

 

 

 

LITAUEN: OPDAG LITAUEN  
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