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Vilnius / Riga 
28. Augsut 2019, 7 dager 
 
Bli med oss å opplev Baltikums flotte gamlebyer i Riga og Vilnius. 
 

 
 
 
29. August 
 
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon plattform 12, kl. 00:45, 29.08.19 (Dvs. natt til 
torsdag). 
Vi kjører over Storlien, Sundsvall og beregner ankomst Stockholm i god tid før båtavgang. 
Spisestopp underveis. 
På ettermiddagen vil vi gå om bord på M/S Romantika som vil frakte oss videre til Riga.  
Kvelden er fri til å nyte båtens fasiliteter.  
 
NB: Husk å stille klokken en time frem i løpet av natten. 
 
30. August 
 
Etter en god frokost om bord på skipet, ankommer vi Riga på formiddagen. Vi møtes i 
bussen og kjører mot Litauens hovedstad Vilnius. Turen er på ca. 30 mil og vi får se og 
oppleve landsbygden av både Latvia og Litauen på veien.  
Når vi ankommer Vilnius tar vi inn på Artis hotell som ligger midt i byen og er et ypperlig 
hotell for å oppleve Vilnius.  
 
Vilnius er Litauens hovedstad. Byen har ca. 546 000 innbyggere i selve byen og er beliggende i den sørøstligste 
delen av landet. Vilnius er Litauens historiske hovedstad siden middelalderen, men ble først i 1991 hovedstad i et 
fritt Litauen. Den er administrasjons- og handelsby, og ligger på begge sider av elven Neris. Byen har 
norsk ambassade med residerende ambassadør siden desember 1991. I 2009 var byen europeisk kulturhovedstad. 

 
 
31. August 
 
Etter frokost vil vi ha en guidet tur i byen, før dere på egenhånd kan shoppe og ellers nyte 
byens puls. Vi anbefaler en gå tur i gamlebyen eller i den spesielle bydelen Uzupis. 
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1. september 
 
Vi spiser frokost på hotellet og møtes i bussen for å kjøre mot Riga. I Riga sjekker vi inn på 
Tallink Riga hotel, som ligger sentralt i byen. 

Riga er hovedstad og største by i Latvia. Med sine 699 203 innbyggere er Riga Baltikums største by, og en av de 
største i Nord-Europa. Mer enn en tredel av Latvias befolkning bor i Riga. Riga er en viktig havneby, samt et senter 
for industri, handel, kultur og finans i Baltikum. Byen ligger i Rigabukten, ved munningen av elven Daugava. Riga 
dekker et areal på 307,17 km2, og har en beliggenhet på en til ti meter over havet, på en flat slette av sand. Latvias 
nasjonalforsamling Saeima, regjering og president holder også til her. 

Etter innsjekk er dagen fri til å oppleve Riga på egenhånd. 
 
2. September 
 
Det serveres frokost på hotellet. Vi anbefaler et besøk i Skybaren på Radisson hotellet, 
hvor vi har 360 graders utsikt over hele Riga. Riga er kjent for sine gode og rimelige 
shoppingmuligheter og kafeer. Besøk gjerne det kjente markedet som ligger en kort gåtur 
fra hotellet. Kanskje reiselederen organiserer en felles middag for de som ønsker det på en 
av byens flotte restauranter.  
 
3. September 
 
Vi spiser frokost på hotellet På ettermiddagen møtes vi i bussen og kjører til kaien hvor MS 
Romantika ligger klar å venter på oss.  
 
4. September 
 
Vi ankommer Stockholm på morgenen og setter kurs mot Trøndelag igjen. Vi tar oss tid til 
gode stopp underveis. Beregner ankomst Trondheim sen kveld.  
 

 
Tilleggsopplysninger 
 
Avreise fra Trondheim den 29. August 2019 kl. 00:45 (Dvs. natt til torsdag) 
 
Vakttelefon ved avreise: 72 55 33 94. Tast 3. 
 
Husk: 

 Pass 

 Gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 
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 Europeisk helsetrygdekort (det gamle E 111). Ordnes på www.helfo.no eller på 
telefon 800 43 573. Dette tar ca 10 dager. 

 Rederi og Hotell: De krever fullstendig navn, samt fødselsdato og år + Nasjonalitet. 
Hjemkomst: 4. september, sen kveld. 
 
Vi anbefaler at dere tar med dere pute og pledd, for deres egen komfort om bord på 
bussen. 
Valuta lønner det seg å veksle der nede. Ellers finnes det minibanker. 
Myntenheten i Latvia og Litauen er EURO.  
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