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€ 1595 De Baltische Staten  

Zondag 15 tot maandag 23 september 2019 | 9 dagen 

• Reizen naar de Baltische Staten is trendy en verrassend 
• 3 unieke landen vervat in 1 reis 
• Cultuur in de steden 
• Een oase van groen en rust in het hinterland en aan zee 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

Op verkenning in Litouwen, Letland en Estland! 
 
Tussen Rusland en de Oostzee liggen de Baltische Staten. Lang werden 
ze bestempeld als communistisch, somber, moeilijk toegankelijk en 
achtergesteld. Litouwen, Letland en Estland waren eeuwenlang  
speelbal van de geschiedenis en zaten lange tijd verborgen achter het 
IJzeren Gordijn. Maar sinds hun onafhankelijkheid in 1990 vonden ze 
stilaan hun eigenheid terug. Voor hen én voor ons ging een nieuwe 
wereld open. 
 
De 3 landen: Litouwen, Letland en Estland – steeds in één adem  
uitgesproken, maar elk land is uniek - hebben hun eigen taal, cultuur 
en bevolking.  
 
Reizen naar de Baltische landen is trendy, verrassend en authentiek.  
De bezoeken aan de drie Baltische hoofdsteden, Vilnius, Riga en  
Tallinn zijn als een citytrip binnen ons reisprogramma. Deze drie 
hoofdsteden, waar verleden, traditie en modernisme samengaan, 
zijn “Unesco Werelderfgoed”.  
 
Maar ook kleinere kunststeden, natuurparken, het platteland,  
de uitgestrekte dennenwouden, de ongerepte natuur en de lokale  
bevolking maken het plaatje compleet. 
 
 

 

in dubbel € 1620 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: geldige identiteitskaart of reispas. 

Inentingen: niet verplicht.  
Aangeraden: vaccinatie DTP en hepatitis A. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Brussels Airlines en LOT 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gidsen 
- Alle transfers ter plaatse 
- Overnachtingen in 4* hotels 
- Maaltijden volgens programma (halfpension + 1 lunch) 
- Alle vermelde excursies  
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Facultatieve excursies                         naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven & fooien 
- Reis– en annulatieverzekering 

€ 1900 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 25 per persoon 

EERSTE 5 BOEKINGEN: 



De Baltische Staten 

Zondag 15 tot maandag 23 september 2019 | 9 dagen 

 Dag 1: Brussel - Vilnius (A) 
Vlucht naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen en transfer naar 
het hotel. Vilnius heeft op de linkeroever van de Neris een grote 
historische binnenstad met meer dan veertig kerken. De histori-
sche binnenstad is UNESCO wereld-erfgoed. Avondmaal en over-
nachting in hotel Congres Avenue 4*. 
 
Dag 2: Vilnius - Trakai - Vilnius (O-A) 
Na het ontbijt verkennen we Vilnius. We bezoeken ondermeer de 
Sint Peters en Pauluskerk; de Sint Annakerk en de Sint-
Franciscuskerk - ook Bernadijnenkerk genoemd - die samen met 
de Sint-Annakerk een ensemble vormt van monumentale bak-
steengotiek; de 16° eeuwse Poort van het Morgenrood, onder-
deel van de stadsmuur. De kapel bevat een icoon van de Maagd 
Maria; de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Geest uit de 18° 
eeuw; het stadhuisplein, het kathedraalplein en de Universiteit 
van Vilnius gesticht in de 16° eeuw en de Sint Johanneskerk. Vrij 
middagmaal. In de namiddag bezoeken we Trakai, de vroegere 
hoofdstad van het Groot Hertogdom Litouwen. De stad ligt mid-
den in een uiterst waterrijk gebied met meer dan 200 meertjes. 
Het bekendste en grootste is het Galvé meer, waarop het 14° 
eeuws bakstenen kasteel van Trakai gebouwd is. Terugkeer naar 
hotel Congres Avenue voor avondmaal en overnachting. 

Dag 3: Vilnius - Kaunas - Klaipeda (O-A)  
In de voormiddag rijden we naar Kaunas, de tweede  
belangrijkste stad van Litouwen gelegen aan de rivier de Memel. 
We bezoeken het kasteel, het Stadhuisplein met zijn talrijke mo-
numenten en de neo-byzantijnse kathedraal. We maken een wan-
deling doorheen de belangrijkste straten met de middeleeuwse 
kerken en woonhuizen uit de 15e en 16e eeuw. Vrij middagmaal. 
In de namiddag rijden we naar Ablinga. In 1941 - tweede dag van 
de Duitse aanval op de Sovjet Unie - hebben de Nazi de 42 dorpe-
lingen uit Ablinga uitgemoord en hun huizen uitgebrand. In 1972, 
werd ter nagedachtenis van de massamoord een beeldenpark 
opgericht op de Žvaginiai heuvel met 30 houten beelden  
gesneden door verschillende Litouwse artiesten. Na dit aangrij-
pend bezoek rijden we naar Klapeida en nemen onze intrek in 
hotel Old Mill 4*. Avondmaal en overnachting.  

Dag 4: Klaipeda - Koerland - Klaipeda (O-A) 
Kennismaking met Klaipeda, een gezellige havenstad aan de Balti-
sche kust. Klaipeda is met zijn 700 jaar de oudste stad van Litou-
wen en de gebouwen hebben er door de Pruisische overheersing 
een Duitse uitstraling gekregen. Bezoek aan het Nationaal Park 
Koerse Schoorwal, een landtong van 98km die de Oostzee scheidt 
van het Koerse Haf en erkend is als werelderfgoed. We houden 
een stop bij Juodkrantė voor een bezoek aan de Heksenheuvel 
met meer dan 70 unieke houtsnijwerken. Verder naar Nida op de 
Koerse Schoorwal niet ver van de Russische grens. In de omgeving 
vindt men de hoogste zandduinen van Europa. Na de lunch ma-
ken we een boottocht op de Lagune van Curonians (Koerse Haf). 
Terugkeer naar Klapeida. Avondmaal in een plaatselijk restaurant 
en overnachting in hotel Old Mill 4*.  

Dag 5: Klaipeda - Palanga - Riga (O-A) 
Vertrek naar Riga, de hoofdstad van Letland, met een stop in  
Palanga, een van de mooiste badsteden aan de Baltische Zee  
bekend om zijn witte zandstranden en thermische mineraal-
baden. Bezoek aan de Botanische tuin. Op de heuvel van Biruté, 
een oude heilige Litouwse plaats, staat het paleis van Graaf  
Tyszkiewicz waarin het Ambermuseum is ondergebracht met een 
opmerkelijke collectie van 15000 stenen. Na de lunch (facultatief) 
maken we een wandeling over de Birute heuvel langsheen de 
kust. In de namiddag rijden we door naar de Kruisenheuvel, een 
bedevaartsoord nabij de stad Siauliai. Vermoedelijk werden de 
eerste kruisen geplaatst na de Novemberopstand van 1830. Tij-
dens de Sovjettijd was het plaatsen van een kruis een misdrijf en 
heeft het Sovjet regime alle kruisen weggehaald. Sinds de on-
afhankelijkheid van het land kan iedereen hier vrij een kruis plaat-
sen en sinds 2002 staat deze plaats op de werelderfgoedlijst.  

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

Men schat dat er nu meer dan 60.000 kruisen staan. Verder richting 
Riga en intrek in het hotel Welton Riga and Spa 4* voor avondmaal en  
overnachting.  

Dag 6: Riga (O-A) 
Vandaag verkennen we Riga, een middeleeuwse Hanzestad en tevens 
grootste stad van de Baltische Landen. De historische binnenstad is 
Unesco werelderfgoed. Door Duitse, Poolse, Zweedse en Russische 
overheersing zijn er veel verschillende stijlen te zien: van romaans, 
gotisch en barok tot neo-Byzantijns en Jugendstil. We bezoeken on-
dermeer de Sint Pieterskerk, de bekendste en tevens oudste basiliek 
van de stad; de Dom van Riga, een gotische kathedraal en de grootste 
middeleeuwse kerk in de Baltische Staten. Onze wandeling gaat verder 
naar de oude gildehuizen; het parlementsgebouw en de Zweedse 
poort, de enige van de oorspronkelijke negen stadspoorten in Riga die 
behouden is gebleven. Vrije lunch. De namiddag staat in het teken van 
de Art Nouveau. Riga is een van Europa's toonaangevende steden voor 
de Art Nouveau en heeft dan ook de grootste concentratie aan Art 
Nouveau-gebouwen in Europa die bovendien tot de mooiste en best 
bewaarde in de wereld behoren. Bezoek aan het Art Nouveau-
museum. Vrije tijd in de stad. Avondmaal in plaatselijk restaurant. 
Overnachting in hotel Welton Riga and Spa.  

Dag 7: Riga - Parnu - Tallinn (O-M-A) 
Na het ontbijt verlaten we Letland en vertrekken we naar Parnu, een 
stadje aan de golf van Riga in Estland ongeveer halverwege tussen 
Riga en Tallinn. Het is een aangename kuststad bekend vanwege de 
kuuroorden en het heeft ook een historisch verleden. Na de lunch die 
inbegrepen is, reizen we verder naar Tallinn, de hoofdstad van Estland. 
De stad ligt aan de Baai van Tallinn, deel van de Finse Golf. Aan de 
andere kant van de Finse Golf ligt het veel jongere Helsinki. Aankomst 
in de vooravond en intrek in het hotel Ermitage 4*.  We maken een 
wandeling naar het centrum om de sfeer van de stad op te snuiven. 
Avondmaal en overnachting in hotel Ermitage.  

Dag 8: Tallinn (O-A) 
Bezoek aan Tallinn, ook de middeleeuwse sprookjesstad genoemd. 
Een deel van de stad is gebouwd op de Domberg of Toompea. Hoogte-
punten van dit stadsbezoek: de versterkte burcht Toompea; een van 
de drie overgebleven hoektorens, de 48m hoge Pikk Herman;  
de Russisch-Orthodoxe Alexander Nevsky Kathedraal gebouwd tussen 
1894 en 1900 toen Estland deel uitmaakte van het Russische Rijk;  
het Stadhuisplein, de oude gildehuizen en de kerk van Sint Olav. Vrij 
middagmaal. In de namiddag bezoek aan het Piritaklooster, ook het 
Brigitta Klooster genoemd. Stop bij het gedenkteken voor Gustav  
Ernesaks de Estse componist en koorleider. Zijn 'mu isamaa on minu 
arm' werd het officieuze volkslied van de Esten tijdens het Sovjettijd-
perk. Hij was ook de drijvende kracht achter het nationale  
liedfestival waarop jaarlijks duizenden Esten samen zingen. Bezoek 
aan Kadriorg. Het paleis was een geschenk van Peter de Grote aan zijn 
vrouw Catherine I en is een uitstekend voorbeeld van barokke archi-
tectuur. Avondmaal in het stadje. Terugkeer naar hotel Ermitage voor 
overnachting.  

Dag 9: Tallinn - Brussel (O) 
Ontbijt en vrije voormiddag. In de namiddag transfer naar de  
luchthaven van Tallinn voor de terugvlucht naar Brussel. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Het vermelde hotel is steeds onder voorbehoud en kan vervangen worden 
door een gelijkwaardig alternatief.  


