Program för resa till Vilnius Fältjägarna
24/5-29/5 2020

Välkomna med till Vilnius!
Bland Baltländernas 3 huvudstäder är Vilnius den charmige kusinen
från landet. Vad många inte känner till är att Vilnius med sina 402
kvkm är fyra gånger större än Paris och två gånger större än
Stockholm. Staden förför med sin värme och sköna glimt i ögat.
Det finns en internationell lyckobarometer, enligt denna finns för
närvarande de lyckligaste människorna i världen i Vilnius. Staden
har bara drygt en halv million innevånare, och den består av tre
slottsdelar, det övre, det nedre, och det krokiga. Medeltidsdelen av
staden är begränsad och avverkas gärna till fots på
kullerstensgatorna. För oss över femtio påminner staden mycket
om vår ungdom i Sverige. Huvudgatan kantas av gatusångare,
uteserveringar och damer som säljer egenplockade liljekonvalj
buketter. Butikerna utmed huvudgatan säljer bärnsten och
linnevaror. Staden har ett brett restaurangutbud som vi tänker
utforska under resans gång.
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Söndag 24/5
09.30
10.30
11.30
13.45
17.00
19.00

Samling på Arlanda för incheckning.
Incheckning stänger
Avgår Norwegian till Vilnius (tidsskillnad + en timme)
Framme i Vilnius, svensktalande lokalguide och helturistbuss möter. På
vägen passerar vi sevärdheterna i Vilnius och lokalguiden Janina berättar.
Incheckning på centralt bra hotell.
Kvällens middag på hotellet..

Måndag 25/5
08.00
09.00

12.00
13.30

17.00
18.30

Frukost på hotellet
Vi åker på rundtur med vår svensktalande guide Janina. De som har sett filmen
Chernobyl, som gick som serie på HBO i tv, kommer att väl känna igen sig. Vi ser
ockupationsmuséet som var KGB s högkvarter. Vi besöker ett typiskt Sovjetdistrikt
som blev Pripyat i filmen. Sedan kör vi tillbaka till gamla stan.
Lunch på stan.
Vi åker 20 km till Europaparken där konstnärer från 33 länder, många av dem
berömda, har varit med och skapat mer än 100 skulpturer av skiftande slag.

Tillbaka på hotellet
Fotvandring till kvällens middag.
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Tisdag 26/5
08.00
09.00

Frukost
Idag skall vi besöka Ockupationsmuséet på insidan. Byggnaden tillhörde
KGB. Här utdelades dödsdomar och fängelsestraff åt motståndare till
Sovjetregimen under femtio års tid. I källarvåningen finns celler och
tortyrlokaler.

12.30

Lunch

13.30

Tid för att testa det Litauiska ölet. Ölprovning av fem olika lokalbryggda öl.
Öltraditionen i Litauen sträcker sig ända tillbaka till 1780 talet. Det Litauiska ölet har
fått internationella guldmedaljer. Bryggaren själv berättar och visar sitt bryggeri.

17.30

Middag på trevlig restaurang.
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Onsdag 27/5
08.00
09.00

Frukost på hotellet.
I dag skall vi åka till Trakai, Detta var under medeltiden storhertigarnas borg,
och på 1300 talet huvudstad i Litauen. På vägen dit stannar vi en stund vid
Pomery minnesmärkespark. Det var här nazisterna under ledning av Alfred
Filbert avrättade 70000 judar och 30000 polacker, romer och krigsfångar.

12.30
19.00

Lunch i Trakai.
Middag på genuin restaurang i gamla stan med folklore uppträdande.
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Torsdag 28/5
08.00
09.00

Frukost på hotellet.
Avfärd till Rumsiskes och Kaunas. Rumsiskes är ett Litauens Skansen med
183 byggnader och 86000 andra utställningsföremål på 190 hektar yta.

12.30

Lunch

13.30

I Kaunas skall vi titta på några vackra och spännande byggnader. Vi skall
också följa Napoleon i spåren när han drog förbi Kaunas.
På vägen tillbaka skall vi stanna för att äta resans sista middag tillsammans.

Humlevägen 10, 553 38 Jönköping
Tel. 036-12 93 00
Dir. 036-39 29 62
Epost: annelie.boman@smalandsresebyra.se
www.smalandsbussen.se

Fredag 29/5
08.00.
10.00.
11.55.
12.55.
13.10.

Frukost och utcheckning
Avfärd till flygplatsen
Incheckning stänger
Avgår flyget till Arlanda
Vi landar på Arlanda. (En timme minus)

Följande ingår:
Flygresa tur och retur Arlanda-Vilnius Vilnius – Arlanda med Norwegian.
Platsbokning på flyget, incheckat bagage 2x 20 kg, handbagage 5 kg
Classic Sandwich inkl. öl eller vatten på flyget
Fem hotellnätter i dubbelrum i Vilnius på bra hotell.
Fem middagar inkl. drycker (öl, vin eller vatten)
Fem luncher inkl. dryck. (vin, öl eller vatten)
Fem frukostar.
Helturistbuss i Litauen fem dagar med svensktalande guide och svensk reseledning.
Alla inträden och dricks
Resegaranti ställd hos Kommerskollegium

Pris per person med del i tvåbäddsrum.
Enkelrumstillägg.
➢
➢
➢
➢

1.
2.
3.
4.
5.

SEK 12.775
SEK 1700

Prisgaranti gäller vid anmälan senast den 20 dec 2019.
Anmälningsavgift att betalas vid anmälan dock senast 20 dec 2019.
Anmälan den 21 dec och senast den 31 jan tillkommer 1500:- / person.
Slutbetalning senast 24/4 2020.
Nu gör du lämpligen på följande sätt:
Mail till ake.hjelm@telia.com där du anger namn på deltagare,
mailadress, bostadsadress och mobilnummer.
Betala därefter 3500 kr/person + ev enkelrumstillägg när faktura
kommer från Smålands Resebyrå.
Betala återstoden senast 2020-04- 24.
Packa väskan åter för en gemytlig samvaro med ett antal
Fältjägarkamrater och några andra trevliga personer
Har du någon fundering tveka inte – ring mig på 070-607 43 90 eller
skicka ett mail till ake.hjelm@telia.com
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