9-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
BALTISCHE STATEN
Maandag 02 tot dinsdag 10 augustus 2021

i.s.m. Reizen Patteeuw

Litouwen, Letland en Estland hebben hun hoofdsteden Vilnius, Riga en Tallinn gerestaureerd en deze
vormen nu de parels aan de Baltische Zee. Ook het binnenland met zijn oude landhuizen, dichte
naaldbossen, talloze riviertjes en meertjes, eindeloze stranden, gerestaureerde boerderijen met
strodaken, is meer dan een bezoek waard.
DAG 1 - ZAVENTEM – TALLINN
We vertrekken samen met de autocar vanuit Moorslede naar de luchthaven van Zaventem, waar we
inschepen op de vlucht naar Tallinn, hoofdstad van Estland. Bij aankomst worden we verwelkomd
door onze lokale Nederlandstalige gids. Hij brengt ons naar het KUMU-museum. In dit moderne
museumgebouw wordt de kunst uit Estland bewaard vanaf de 18de eeuw tot op vandaag. Verder
wandelen we door het park Kadriorg met het paleisje van tsaar Peter de Grote. Het avondmaal
nemen we in een lokaal restaurant.
DAG 2 - TALLINN
Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan Tallinn op het programma. We kunnen ons de hele dag
concentreren op zowel de bovenstad als de benedenstad. De oude stad bijvoorbeeld is een typisch
voorbeeld van gotische architectuur in de Baltische Staten. Om de stad optimaal te bezoeken doen
we dat te voet. Hoogtepunten van dit bezoek: de versterkte burcht Toompea, de 13deeeuwse domkerk, de Russisch-Orthodoxe Kathedraal van Alexander Nevski, het Stadhuisplein, de
oude gildenhuizen en de Sint-Olavkerk.
DAG 3 - TALLINN – TARTU
Tartu is de 2de grootste stad van Estland en bovendien de oudste van de Baltische Staten. De
historische stad ademt een authentieke charme. Het panoramisch uitzicht vanop de top van
de Toomemägi is waarlijk bijzonder. We bezoeken onder meer de historische universiteit. Een
wandeling door Tartu met parken en oude straten eindigt steeds weer op het 'oude stadsplein'.
Ondertussen staat dit plein op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Op eigen tempo kunnen we
dan verder de binnenstad ontdekken met de Jaani-kerk en het stadhuisplein.
DAG 4 - TARTU – SIGULDA
Na het ontbijt vertrekken we richting Sigulda. De stad wordt omringd door natuur en is feitelijk de
toegangspoort tot Gauja National Park. We wandelen door dit grootste nationale park van Letland
en ontwaren de kastelen Turaida n Sigulda van Graaf Kropothin. We bezoeken het kasteel van
Turaida.
DAG 5 - RIGA
We reizen verder naar Riga, de hoofdstad van Letland. Alvorens het centrum van Riga binnen te
rijden maken we kennis met het openluchtmuseum. Hier zijn verschillenden woningen, hoeves en
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molen uit het hele land verzameld. In het centrum van Riga is de Art-Nouveau-wijk wereldberoemd.
We lopen langs verschillende gevels, elk met hun eigen verhaal.
DAG 6 - RIGA
We vertoeven de hele dag in Riga met een uitgebreide geleide wandeling door deze historische stad
en gaan onder andere de Domkerk binnen. We wandelen door de nauwe straatjes van de oude en
fraaie binnenstad.De gildegebouwen getuigen nog van het Hanzeverleden van de stad. Het 'Huis der
Zwarte Hoofden' en de St.-Pieterskerk zijn trekpleisters van de stad. De voormalige zeppelin hangars
worden nu aangewend als Centrale Markt. Dit is één van de meest levendige plaatsen in Riga. De
Markt werd in 1930 al geopend en was toen de grootste en meest moderne markt van heel Europa.
Voorheen waren dit hangars voor militaire vliegtuigen.
DAG 7 – RIGA – RUNDALE – HEUVEL DER KRUISEN - VILNIUS
De reis gaat verder naat het zuiden. Vandaag rijden we naar Vilnius, hoofdstad van Litouwen.
Onderweg bezoeken we het Paleis van Rundale. Dit laat-barokke paleis werd gebouwd door de
beroemde Italiaanse architect Rastrelli in opdracht van de Koerlandse hertog Biron. We houden
uiteraard halt bij de 'Heuvel der Kruisen'. Hier zijn tienduizenden kruisen en paternosters op elkaar
gestapeld. Oorspronkelijk werden deze geplaatst als teken van verzet, later is de locatie uitgegroeid
tot een plaats van devotie. Elke dag komen er trouwens tientallen bij. Vandaar gaat het verder
tot Vilnius.
DAG 8 – VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS
Vandaag staat Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, op het programma. Je ziet onder andere de
Petrus en Pauluskerk, het Kathedraalplein, de Sint-Anna en Bernardines’ Kerk,
de Dageraadpoort met een beeld van de Maagd Maria, de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige
Geest, het Stadhuisplein en de Universiteit van Vilnius met de Sint-Johanneskerk. In de namiddag
bezoeken we Trakai, de vroegere hoofdstad van het Groot Hertogdom Litouwen. We bezoek het
14de-eeuwse kasteel, dat gebouwd werd op een klein eiland in het Galvémeer. Het afscheidsdiner
nemen we in een typisch restaurant.
DAG 9 – VILNIUS – ZAVENTEM
In de voormiddag bezoeken we nog het herbouwde paleis van de Litouwse grootvorsten met een
grote collectie aan Vlaamse Wandtapijten.
Daarna maken we de transfer naar de luchthaven van Vilnius voor de vlucht naar Zaventem en de
transfer naar Moorslede.

Prijs: 2185 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 265 €
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Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Alle toegangsgelden zoals beschreven in het programma
Audiogids*

Opmerkingen:
•

Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen
aan kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van
koersverschillen, fuel- en luchthaventaksen

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma (indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van
vertrek)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator. Dit is in dit
geval Easy Tours (voorwaarden verkrijgbaar op eenvoudige vraag)
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …

Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).
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