10-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
BALTISCHE STATEN
Vrijdag 31 juli tot zondag 09 augustus 2020
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 - EINE – ZAVENTEM – TALLINN:
Vertrek met de autocar vanuit Eine naar de luchthaven van Zaventem. Inscheping voor de vlucht naar
Tallinn. Bij aankomst verwelkoming door uw Nederlandstalige lokale gids. In de namiddag maken we
een wandeling met onze gids door een deel van de oude stad.
DAG 2 - TALLINN:
Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan Tallinn op het programma met een bezoek aan de oude
stad, een typisch voorbeeld van gotische architectuur in de Baltische Staten. Hoogtepunten van dit
bezoek: de versterkte burcht Toompea, de 13de-eeuwse domkerk, de Russisch-Orthodoxe
Kathedraal van Alexander Nevski, het Stadhuisplein, de oude gildenhuizen en de Sint-Olavkerk. In de
namiddag bezoek aan het Kadriorgpark, het grootste en meest populaire park in Tallinn, met het
zomerpaleis van de keizerlijke familie. Avondmaal en overnachting in ons hotel.
DAG 3 - TALLINN – TARTU:
Vertrek naar Tartu, de tweede stad van Estland. Het kleine stadscentrum van Tartu ligt op de
rechteroever van de rivier en aan de voet van de heuvel Toomemägi, de Domberg. Citytour van de
stad met de belangrijkste gebouwen zoals het classicistische hoofdgebouw van de universiteit (1809)
met zijn karakteristieke zuilen, en de Janskerk (Jaani-kerk), die sinds de Tweede Wereldoorlog een
ruïne was, maar recentelijk is gerestaureerd. Uniek zijn de meer dan 100 eeuwenoude, rode,
verfijnde terracottabeeldjes van heiligen, gewone mensen en fantasie-dieren waarmee de kerk aan
de binnen- en buitenkant is gedecoreerd. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het Toome
Hill Park met zijn monumenten, sculpturen, bruggen en ruïnes van de gotische kerk, een
panoramisch zicht op de stad met de Jaani-kerk en het stadshuisplein. Avondmaal en overnachting in
ons hotel.
DAG 4 - TARTU – SIGULDA – RIGA:
Na het ontbijt vertrekken we richting Riga. Onderweg maken een wandeling in het Gauja National
Park en bezoeken het kasteel van Turaida en de ruïnes. In de namiddag rijden we verder naar Riga.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 5 - RIGA:
We maken een citytour in Riga: de hoofdstad van Letland. We bezoeken deze middeleeuwse
Hanzestad bekend om haar levendig stadscentrum met onder andere de Sint-Pieterskerk, de
domkerk, de oude gildehuizen, de Zweedse Poort en het parlementsgebouw. Na het middagmaal
bezoeken we het openluchtmuseum aan het Jugla meer. De ruim 90 hoeves, windmolens,
vissershutten en kerken geven een beeld van het leven omstreeks 1900. Avondmaal en overnachting
in ons hotel.
DAG 6 - RIGA – PALANGA – KLAIPEDA:
Na het ontbijt vertrekken we naar Klaipeda. Onderweg rijden we door naar de Kruisenheuvel, een
onvergetelijke plaats met duizenden kruisen verspreid over twee kleine heuvels. Dit merkwaardige
monument raakt de ziel van Litouwen. We houden halt in Palanga, één van de mooiste badsteden
aan de Baltische Zee. Verder brengen we een bezoek aan de botanische tuin en het ambermuseum in
het paleis van Graaf Tyszkiewicz met een opmerkelijke collectie van 15 000 stenen waarin insecten
bewaard zijn. Avondmaal en overnachting.
DAG 7 - KLAIPEDA – JODKRANTE – NIDA – KLAIPEDA:
We starten onze dag met een stadswandeling door de oude binnenstad van Klaipeda, geboorteplaats
van de 17de-eeuwse dichter Simon Dach. Dit is met zijn 700 jaar zowat de oudste stad van Litouwen.
De gebouwen van het vroegere Memel hebben door hun Pruisische geschiedenis een uitgesproken
Duits karakter. Hierna maken we een boottocht op de Koerse lagune. We brengen ook een bezoek
aan de Isthmus van Koerland, een uniek Nationaal Park dat tot werelderfgoed van de Unesco is
verklaard. Daarna bezoeken we het vroegere vissersdorp Nida, met het huis van de bekende Duitse
schrijver Thomas Mann. We maken een indrukwekkende wandeling met vergezichten op de duintop
van 60 m. Terugkeer naar hotel voor diner en overnachting
DAG 8 - KLAIPEDA KAUNAS – VILNIUS:
Onderweg naar Vilnius houden we halt in Kaunas, de tweede belangrijkste stad van Litouwen. In
Kaunas bezoeken we de ruïnes van het kasteel, het Stadhuisplein met zijn talrijke monumenten en de
kathedraal. We maken een wandeling doorheen de belangrijkste straten met de middeleeuwse
kerken en woonhuizen uit de 15de en 16de eeuw. Na het middagmaal rijden we verder naar Vilnius.
Avondmaal en overnachting.
DAG 9 - 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. Bezoek aan het 14de-eeuwse kasteel, dat gebouwd
werd op een klein eiland in het Galvémeer. Afscheidsdiner in een typisch restaurant.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 10 - VILNIUS – ZAVENTEM – EINE:
Bezoek aan de wijk Uzupis. Uzupis is één van de oudste wijken van Vilnius en wordt reeds vermeld in
16de-eeuwse historische bronnen. Eens was het onderdeel van de “zoutroute” naar Polock. In
vroegere tijden was dit de wijk waar de armen en vooral ambachtslieden woonden. Er waren veel
molens en op een bepaald moment was het zelfs het enige district zonder bordeelverbod. Na het
middagmaal, transfer naar de luchthaven van Tallinn en vlucht naar Zaventem. Aansluitend transfer
met de autocar naar Eine.

Prijs: 2290 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 380 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Alle toegangsgelden zoals beschreven in het programma
Middagmaal laatste dag
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.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

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)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

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
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, …

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, …

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

