
 

 

 

 

 
 

 

11-daagse reis door de Baltische Staten.   Estland, Letland en Litouwen. 

Van 11 t/m 21 mei 2019. 

Drie verschillende landen met een eigen cultuur, taal en landschappen, maar door de geschiedenis aan elkaar 

verbonden. 

We vinden er allerlei stijlen, stoere vestingen en kastelen, mooie paleizen en natuur,  imponerende kerken en 
kathedralen. En bovenal een vriendelijke bevolking met oude tradities en cultuur maar ook steeds meer 

westerse invloeden. 

We beginnen deze reis in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen en nemen daar voldoende tijd om deze 
historische stad, (Unescolijst) le leren kennen. Ook brengen we een bezoek aan de kunstenaars en studenten 

wijk Uzipis met zijn eigen sfeertje. En we gaan een workshop barnsteen doen. Hier ontdekken we wat het 

“Litouws goud” in houdt. 

Vervolgens gaan we via Trakai, de religieuze hoofdstad van de Karaimen. Een 
joodse minderheid met eigen gebruiken, geloof en rechten. Door naar Kaunus 

en Klaipeda. Hier bezoeken we een hoogtepunt van de natuur, de Koerse 

Schoorwal, hoge zandduinen, bossen, gouden stranden. De heksenheuvel met 
de houten beelden, de vissershuisjes en nog veel meer. 

Hierna richting Letland, Riga maar onderweg eerst nog een visite aan 

Kruisheuvel een plaats waar ongeveer 600.000 kruisen zijn geplaatst. En het 
Rundale paleis met tuinen als van Versailles. 

In Riga zijn heel veel mooie plaatsen, een Art Nouveau wijk, de oude binnenstad met zn smalle straatjes, het 

Riga kasteel, een prachtige zeer grote kathedraal en de kleurrijke markt in de grote oude zeppelin hangars,( 

heel speciaal) te veel om alles te benoemen. 
En een bezoek aan de Sena Klets, een traditioneel museum met oa ook de vrolijke klederdrachten van het 

land. Tijdens de bustocht rijden we ook door het Gauja Nationale Park, Lets Zwitserland!! 

Daarna via Sigulda en het Turaida kasteel naar de universiteitsstad Tartu, hier zijn minstens 16 hoge 
onderwijs instellingen. Hierdoor is Tartu een hele gezellige bruisende stad. 

Dan als laatste de hoofdstad van Estland, Tallinn. Een van de best bewaarde middeleeuwse steden van noord 

Europa en gesticht door de Vikingen Het is een echte hanzestad met nog 26 wachttorens. 
Dit is een kleine impressie van wat we in deze drie staten gaan zien en beleven. 

De hele reis gaat er een Nederlands sprekende gids met ons mee. 

Een reis met vele hoogtepunten in een gebied waar we nog heel veel 

tradities zullen tegenkomen. Kortom een belevenis. Heenreis 
Amsterdam- Vilnius.  Terugreis Tallinn-Amsterdam  

 

De prijs bedraagt € 1450,-  op basis van halfpension en 4 lunches incl. 
De  1 persoons kamer toeslag is € 200,- 

Prijs- en programma wijzigingen voorbehouden 

 

Inlichtingen en opgave bij:  Hillie Westerhof, 
                                            Beilervaart 47, 9411 VB Beilen 

                                            hilliewesterhof@hotmail.com 

                                            06-29368007 
 

De reis gaat ism Tui/Reizen op maat 
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