Seiersplassen i Minsk

Kulturhuset i Minsk

2020 TUR TIL VILNIUS OG MINSK
05. - 12. mai
Vilnius er et sjarmtroll av en by. Tiden da nordmenn knapt kunne plassere Vilnius
på kartet er forbi. Den gang avfeide de fleste oss og fortalte at Litauen var et grått
og trist østblokkland. Den tida er forbi. I stedet er det stadig flere som får øynene
opp for denne sjarmerende byen Vilnius, som faktisk har Øst-Europas største
samling av middelalderbebyggelse med over 1500 bygninger i renessanse-, barokk
- og gotisk arkitektur. Gamlebyen er utvilsomt Vilnius' største trekkplaster, men få
også med deg de gamle jødiske kvartalene og restene av de stalinistiske
monumentene. Ikke langt utenfor Vilnius kan vi besøke gamle slott, vakker natur
og spa-sentere. Minsk er hovedstaden i Hviterussland og har ca. 10 mil innbyggerne. Byen er ikke så +65kjent som turistby, men vil overraske oss positivt med sin
rike og unik kultur og arkitektur. Her er og flotte parker, palasser, gullbelagte
kirketak samt lydige og høflige innbyggere. Med tog mellom hovedstedene får vi
maksimal uttelling på denne turen. Bli med på en ny opplevelse.
Dag 1

Kl.07.15
Kl.09.15

Tirsdag 5. mai

SVG - OSLO – VILNIUS M. FLY - MINSK m. tog t/r

Kl.20.00
Kl.20.30

Fremmøte på Sola og innsjekk på Norwegian sitt fly til Oslo
Flyavgang til Oslo med ankomst kl.10.05 ( Mat kan kjøpes om bord ).
Vi går transitt til utland og vår bagasje blir sendt direkte.
Flyavgang fra Oslo til Vilnius.
Ankomst til Vilnius, bagasjehenting og busstransfer til Vilnius tog.
Etter passkontroll, går toget mot Hviterusslands og til hovedstaden
Minsk. Sammen skal vi reise ca 3 timer på vei til landet og kalt
Belarus, faktisk «Europas siste diktatur». Vi kjenner best Hviteruss
land, men Belarus er og brukt. Togturen er en interessant måte å
oppleve reisemålet, hvor deler av turen er øde skogs landskap og ikke
minst fattige og nesten fortids landsbyer. Landsbygda er virkelig en
kontrast til Minsk, hovedstaden. Med tog garanterer at vi opplever
fortid og nåtid. Dette er landområder i begge X- Sovjetiske nasjoner
både Litauen og Kviterussland. Tog er i tillegg miljøvennlig.
Forventet ankomst til Minsk, Hviterusslands største by og hovedstad
med 2. mill. innbyggere. Byen ble grunnlagt i 1067 og ligger
mellom elvene Svislatsj og Njamiha. På denne tiden lå byen i
Fyrstedømmet med navn Polotsk, og senere i Polen/Litauen. Etter
oktoberrevolusjonen den 1917 ble Minsk hovedstaden i Den
Hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk. Etter ødeleggelsene under
2. verdenskrig ble byen gjort til helte by og bygget opp igjen i
Sosialistisk Klassisisme - med brede avenyer, monumentale store
bygninger og åpne torg / plasser pryda med sovjetiske statuer.
Forventer vi å ankomme til vårt Hotel Minsk i sentrum.
Velkomstmiddag i hotellets restaurant.

Dag 2

Onsdag 6.mai

Dag 3

Torsdag 7. mai

Kl.11.10
Kl.14.00
Kl.16.05

Kl.19.05

Nezvizh pallaset

MINSK - BYVANDRING

Kl.07–10.00 Frokost på hotellet.
Kl.11.00
Vi skal begynne dagen med by vandring og sammen med guiden for
å se Parlaments Bygningen og samt en av de siste Lenin statuene i
Europa. KGB bygningen og Biblioteket er og bygninger de er stolte av.
Kl.13.00
Lunsj spiser vi under denne byturen.
Kl.14.00
Vi gleder oss til litt fritid.
Kl.19.00
Middag spiser vi sammen med gode venner i restaurant Gambrinus.
MINSK - GARDSBESØK - FOLKLORE M. LUNSJ

Mir slottet

Kl.07-10.00 Frokost på hotellet vårt.
Kl.10- 11.00 Turen går i dag går til Gardsbesøk med lunsj og folkloreshow.
I programmet inngår tradisjonell 3 retters lunsj, inkl. te, kaffe,
og 1 mineralvann. På tradisjonelt vis med 50 ml vodka, 1 øl / vin.
Vi kan glede oss til gode opplevelser sammen med arrangørene.
Kl.14-15.00 Vel fornøyde drar vi sammen tilbake og nyter dagen i Minsk.
Transfer tilbake til Minsk
Kl.19.30
Felles middag på hotellet
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Gediminastårnet i Vilnius øvre slottet
Domkirken i Vilnius

Kulturhuset i Minsk

Dag 4
Fredag 8. mai
MINSK - MIR SLOTTET - NESWISH PALASSET
Kl.07.–9.00 Frokost på hotellet.
Kl.09-10.30 Bussen skal ta oss til byen Mir, der skal vi besøke Mir Slottet og
deretter fortsette turen til byen Nesvizh.
Kl.12.00
Lunsj før vi ser Palasset der.
Kl.13-15.00 Omvisning i Nesvizh Palasset.
Kl.17.00
Transfer til Minsk, fri tid til SPA, shopping eller bare avslapning.
Kl.19.00
Middag sammen med gode venner i restaurant Kuhmistr.
Dag 5

Lørdag 9.mai

MINSK - VILNIUS - RETURREISE MED TOG

Dag 6

Søndag 10.mai

VILNIUS - BYVANDRING - BRYGGERIBESØK

Dag 7

Mandag 11. mai

VILNIUS - KAUNAS

Dag 8

Tirsdag 12. mai

VILNIUS - STAVANGER - VIA OSLO.

Kl.07–09.00 Frokost på hotellet.
Kl.09.30
Utsjekk før transfer til Jernbanestasjonen i Minsk.
Kl.10.30
Togavgang til Vilnius.
Vi bruker 3 timer på returen. Utstyr deg gjerne med litt knask for
togturen. En ny opplevelse og kontrast til hovedstaden Minsk.
Dagslivet på bygda er annerledes enn de nydelig renoverte hovedstededene - Vilnius og Minsk.
Kl.13.30
Ved ankomst til Vilnius står vår buss klar til transfer til vårt
4**** Hotel Artis i sentrum med tilgang til SPA og basseng.
Kl.14.30
Vi samles til en god felles lunsj i hotellets restaurant, før vi nyter fritid
Kl.19.00
Kveldens middag serveres oss på hotellet vårt.
Kl.07-09.00 Frokost i hotellrestauranten.
Kl.09.00
Vår by guide Lukas tar oss med på vandretur i Vilnius. Vi får sett
byens severdigheter, gamle kloster, kirker et nydelig renovert bybil
det etter den langvarige kommunismens ødelegging av verdifull
arkitektur.
Kl.12.00
Lunsj på Lokys restaurant og deretter ølsmaking i ølbryggeriet
Bambalyne med innføring i litauisk øl produksjon.
Kl.15.00
Vel ferdig med program får gruppen fri om ettermiddagen. Reiseleder
har forslag. Her kan velges mellom avslappende felleskap på
ute serveringsplasser, samt handel av rav på markeder og museer.
Litauen er kjent for rav og har eget rav museum i sentrum.
Kl.19.30
Felles middag spiser vi på restaurant Grey i Vilnius.
Kl.07–09.00 Frokost på hotellet.
Kl.09.00
Transfer med buss til Kaunas, kun en snau time fra Vilnius. Byen
Kaunas var hovedstad i Litauen mellom 1. og 2. verdenskrig.
Norsktalende guide Lukas tar imot oss og blir med til restaurant for å
få en lett lunsj.
Kl.12.30
Felles lunsj i restaurant Berneliu i Kaunas.
Kl.14.00
Bussen tar oss så til Trakai hvor guiden blir med og viser dere rundt.
Trakai- slottet ble originalt bygd i gotisk stil.
Kl.17.00
Transfer tilbake til Vilnius.
Kl.19.30
Felles middag på Hotellet.
Kl.07–10.00 Frokost på hotellet før vi sjekker ut og er klar for returreise.
Kl.11.45
Bussavgang fra vårt hotell til flyplassen.
Kl.12.30
Innsjekk på Norwegian sitt fly til Oslo. ( bagasje går direkte til SVG. )
Kl.14.30
Flyavgang til Oslo med ankomst kl. 15.20. (Mat kan kjøpes om bord.)
Kl.16.20
Flyavgang med Norwegian fra Oslo til Stavanger ankomst Kl. 17.10.

Pass: Pass må være gyldig minst 6
mnd. etter hjemkomst
Reiseforsikring:
Sjekk at reiseforsikring er gyldig og
inneholder avbestilling ved sykdom.
Helfo kort må en ha på reise i EU.

Pris pr. pers i dobbeltrom

kr. 14 500,-

Kan skaffes: www.helfo.no

Inkludert i prisen:
*Fly t/r SVG–OSL-VNO inkl. flyskatt & 2 x 20kg koffert
* Busstransfer fra flyplassen til togstasjon i Vilnius og Minsk.
* Tog fra Vilnius til Minsk og tilbake til Vilnius.
* 4 netter m. frokost på Minsk Hotel i sentrum
* 3 netter m. frokost på Artis Hotel i Vilnius sentrum
* Ølsmaking og bryggeriomvisning dag 6. - norsktale guide
* 7 x 3- retters middag
* 6 lunsjer
* Reiseleder fra Idereiser as
Depositum ved påmelding

Tillegg:
* Enerom kr. 2600,* Drikkevarer
* KGB Museum
* Spa - Massasje
* By omvisning
* Visum ( nye regler)
* Konserter / ballett.
* War Museum i Minsk

Husk: Navn i pass skal samsvare
med navn i flybillett.

kr. 4 100,-

Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll. Således tar vi forbehold om avgifter,
turistskatt, valuta, flyskatt, som kan endres frem til reise i 2020. Avbestilling etter 1. april
betales fullt grunna regler hos våre samarbeidspartnere.

Valuta i Litauen: Euro.
Valuta i Hviterussland: Egen Rubel
1 Rubel ( BYN ) er 4,5 NOK
Tidsforskjell: 1 t
Bagasje: 20 kg / 8 handbagasje
Vaksine: Kontakt helsestasjon
Kreditkort: Master Card / Visa
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