Estland, Letland en Litouwen 16 dagen
1501

€ 1209

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 15 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Riga v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 16 dagen.
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U maakt kennis met de drie verborgen schatten van Oost-Europa en haar hoofdsteden.
Vilnius, één van de oudste Europese steden vol met historie. Riga, de grootste van de
drie, is een echte verzamelplek van diverse architectuur. En dan is er Tallinn beroemd om
het culturele erfgoed. Verder brengt de reis u over landelijke routes langs romantische
kastelen, pittoreske dorpjes en boerderijen. Langs de kuststrook van de Oostzee vindt u
authentieke vissersdorpjes, witte stranden en eilanden.

8

HOOGTEPUNTEN
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1 Riga
2 Tartu		
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7 Liepaja			

3 Tallinn		
4 Pärnu		

8 Klaipeda
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5 Sigulda		

1 Riga

DAGbeschrijving
Dag 1: Riga
Neem de tijd om heerlijk te slenteren door de oude binnenstad van Riga. Het lijkt wel één groot
museum: smalle straatjes met kinderkopjes omringd door gebouwen uit de middeleeuwen en in
het nieuwe gedeelte straten vol monumentale gebouwen. Riga heeft de bijnaam ‘Jugendstilhoofdstad van de wereld’. Naast deze statige gebouwen, ziet u hier heel veel houten huizen. Verder zijn
er voldoende gezellige restaurants, cafés en bars te vinden voor een heerlijke traditionele maaltijd
of een lekker glas Lets gebrouwen bier.

Dag 2: Tartu
Vanuit Riga rijdt u via het Gauja National Park naar Tartu. Deze oude universiteitsstad heeft een
roerige geschiedenis. U vindt hier tal van historische bezienswaardigheden. Struin door de straten
en maak een wandeling naar de indrukwekkende gotische Domkerk op de heuvel Toomemägi.
Deze staat temidden van één van de grootste parken in de stad waar het heerlijk toeven is tijdens
de warme zomerdagen. Het gezellige marktplein biedt voldoende terrassen om een gezellige
middag of avond door te brengen.

Reis af naar de cultuurrijke hoofdstad van Estland. Maak eventueel onderweg nog een stop in het
Laheema National Park, een prachtig moerasgebied met diverse aangelegde wandelpaden en
uitkijktorens. Aan de rand van het nationale park vindt u langs de kust diverse vissersdorpjes en
monumenten uit de Sovjettijd. Eenmaal aangekomen in Tallinn, wandelt u door de Virupoort, langs
de oude stadsmuren en door idyllische straatjes naar Raekoja Plass, het Stadhuisplein. Historisch
gezien een markt- en ontmoetingsplaats, maar tegenwoordig, vol gezellige terrassen en middeleeuwse markten. Breng een bezoek aan de Kiek in de Kök, een middeleeuwse vestingstoren, die
zijn naam kreeg door een legende. Deze ging over enkele soldaten in de toren die graag vanuit de
top van de toren keken in de ramen van de lagergelegen keukens.

Dag 5: Pärnu

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Onderweg kunt u een bezoek brengen aan de indrukwekkende Rummu Quarry. Een oude Sovjet
gevangenis in een met water volgelopen oude steengroeve. Een unieke plek waar u nu kunt
zwemmen en genieten van een mooie zomerdag. Pärnu is een grotere kuurstad met middeleeuwse
invloeden, omgeven door witte zandstranden en ondiepe wateren. De prachtige strandpromenade
is ideaal om te wandelen en fietsen. Verder vindt u hier waterparken en meer intieme en historische
badhuizen. Zin om actief te doen? Ga dan zeilen of kajakken en ontdek de rivier, de open zee en
nabijgelegen eilandjes.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 3 en 4: Tallinn
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 6 en 7: Sigulda
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Vanuit het zuidelijk gedeelte van Estland steekt u de grens over bij het plaatsje Valga. Via het
authentieke Cesis rijdt u naar Sigulda. Deze regio, zo’n 50 kilometer ten oosten van Riga, wordt wel
het Zwitserland van Letland genoemd. Het mooie heuvelachtige landschap wordt onderbroken
door talloze meertjes en is een prachtig wandelgebied. Dat geldt vooral voor het Gauja Nationaal
Park dat met de Ligatne Nature Trails een uitgebreid netwerk van wandelpaden bezit. Sigulda staat
ook bekend om de kastelen, zoals o.a. Sigulda Castle en Turaida Castle.

Dag 8: Kuldiga
In dit stadje zijn de traditionele houten huizen goed bewaard gebleven. U proeft hier de middeleeuwse sfeer en u krijgt een goed beeld van het Letse leven uit de 16e en 17e eeuw. Aan de Ventarivier kunt u genieten van de adembenemende aanblik van de Ventas-rumba, de grootste waterval
van Europa en de bakstenen brug uit de 19e eeuw.

Dag 9: Liepaja
Met zijn ongerepte strand (blauwe vlag), marktplaatsen met verse lokale vis en de lokale specialiteiten is deze stad een plek waar u de zee overal in terug ziet. De stad heeft de liefdevolle bijnaam
‘de stad waar de wind geboren is’. Maak een historische reis door Liepaja op de enkele tramlijn, de
eerste elektrische tram die in de Baltische staten is gebouwd. Breng ook een bezoek aan Europa’s
enige militaire gevangenis die open is voor toeristen, vanwaar geen inwoner ooit kon ontsnappen.

Dag 10 en 11: Klaipeda
U reist deze dag verder naar de voormalige Pruisische hoofdstad Klaipeda. Deze stad heeft een
aparte Duitse smaak behouden in de architectuur van de zwaar geplaveide oude binnenstad en
een overblijvende toren van het rode bakstenen kasteel. Tegenwoordig is het een leuke stad met
diverse musea, gezellige kroegen en een prachtig strand. Neem vanuit Klaipeda ook de ferry naar
Smiltyne om een dag door te brengen op één van de meest bijzondere natuurverschijnselen, de
Curonian Spit. Een ruim 98 km lang, dun zandstrand met prachtige duinen, die de Koerse Haf van
de Oostzee kust scheidt. Huizen met rieten daken, vissersdorpjes en Sovjet-historie wisselen elkaar
af. Bezoek de plaats Nida aan de grens met het Russische Kaliningrad.

Onderweg naar Vilnius zijn interessante stops te maken, zoals bij de ‘Heuvel der Kruizen’ dat tien
km ten noorden van Siauliai ligt. Het is één van de meestbezochte bezienswaardigheden in Litouwen,
een ware bedevaartsplaats. Bezoek vanuit Vilnius het imposante Trakai Castle, gebouwd op
een eiland en omgeven door prachtige natuur. Neem de rest van de dagen de tijd om Vilnius te
ontdekken. Met de grootste middeleeuwse oude binnenstad van Midden- en Oost-Europa heeft
deze stad veel te bieden op het gebied van geschiedenis, betoverend erfgoed en het bruisende
stadsleven. De stad is een werkelijk labyrint van parken, pleinen, cafés en restaurants. Er zijn ook
een aantal neoklassieke en barokke kerken te vinden, evenals de op de heuvel pronkende Gediminastoren. Bezoek ook het Presidentiële Paleis, Rundale op ca. 45 minuten rijden van de hoofdstad.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Dag 15 en 16: Riga
Vertrek vroeg in de ochtend naar Riga en maak nog een stop in National Park Anykšciai. Hier vindt
u een werkelijk indrukwekkend wandelpad op het niveau van de boomtoppen. Dit relatief kleine
bos is een van de beroemdste bossen in Litouwen. Geniet van het uitzicht met de kronkelende
Šventoji rivier en de torens van de hoogste kerk in Litouwen. De laatste dag levert u de huurauto in
op de luchthaven en vliegt u terug naar Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 12, 13 en 14: Vilnius

