2017

Programförslag för resa till Litauen/Lettland
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1

Sverige-Vilnius, Litauen

(-/L/M)

Avresa från Sverige till Vilnius flygplats.
Ankomst Vilnius där svensktalande guide möter, transfer till hotell för incheckning.
Lunch serveras på hotellet och följs av en Guidad sightseeing i Vilnius.
Tid för egna aktiviteter.
Välkomstmiddag serveras på restaurang.
Övernattning.
Dag 2

Vilnius-Kaunas, Litauen

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Guidning i Litauens andra huvudstad, Trakai. Staden är uppförd av en mängd olika
nationaliteter och här har bl.a. karaimer, tatarer, litauer, ryssar, judar och polacker
huserat. Trakai Island Castle, uppförd under 1400 talet, ståtar på sin ö och har historiskt
haft en viktig strategisk roll.
Studiebesök på ekologisk familjeägd gård på 150 ha. Här odlas havre, sommar- och
vintervete samt råg. Man har också börjat med lite höglandsboskap, hjort och fasan.
Lättare lunch serveras under besöket.
Besök på Open Air Ethnographic Museum of Lithuania, en unik anläggning från
1966. Museet ger en bra bild av livet och traditionerna för alla Litauens etnografiska
områden. Här finns delar från byar, gårdar, sekelskiftesbyggnader med blomster- och
grönsaksträdgårdar likväl som tekniska faciliteter; kvarnar, smedjor m.m.
Färd till Kaunas. Incheckning på hotell.
Middag. Övernattning.
Dag 3

Kaunas-Panevezys, Litauen
Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Kort sightseeing i Kaunas.
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(F/L/M)

Studiebesök på modern familjeägd gård med grönsaksodling, främst morötter och
kål. Dottern i familjen producerar morotsjuice som säljs via återförsäljare.
Lunch serveras i Kedainiai, ”gurkornas stad”.
Kort sightseeing inkl. besök vid Radziwills monumentet som speglar viktiga händelser
i stadens och landets historia med svensk anknytning
Studiebesök på växtodlingsgård med raps, vete och sockerbetor. 350 ha.
Transfer till Panevezys. Incheckning på hotell.
Middag serveras på hotellet. Övernattning.
Dag 4

Panevezys-Riga, Lettland

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Sightseeing, bl.a. vid ”Hill of Crosses” (Korskullen). För många litauer är detta en
helig plats laddad med religiös, politisk och historisk symbolik. Gång på gång har
makthavare rivit ner korsen och försökt förhindra att nya kors rests, men förgäves.
På ca 5 000 kvm finns idag kors i olika storlekar, från de minsta på någon centimeter till
de största på 10 m höjd. Man känner inte till när det första korset sattes upp på platsen
men i skriftliga källor omnämns platsen redan 1348.
Studiebesök på familjegård med växtodling. Här finns också en restaurang samt
bryggeri där Lunchen som inkluderar provsmakning av öl.
Studiebesök på en mjölkgård som är en av Lettlands största livsmedelsproducenter.
Företaget är också aktivt inom spannmålsodling, hästavel samt bryggeribranschen.
Vidare färd till Riga. Incheckning på centralt hotell.
Middag serveras på hotellet. Övernattning.
Dag 5

Riga

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Sightseeing i Riga med besök på centralmarknaden, en av de största marknaderna i
Östeuropa.
Lunch.
Fri tid för shopping/egna aktiviteter.
Avskedsmiddag och övernattning.
Dag 6

Riga-Sverige

(F/L/-)

Frukost och utcheckning. Fri tid för shopping/egna aktiviteter, gemensam lunch
beroende på avresetid.
Transfer till flygplatsen, hemfärd.

