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Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
Deze reis is een wildkampeerreis. Je overnacht in een tweepersoonstent. Je zult op veel verschillende plaatsen
verblijven, verspreid door Estland, Letland en Litouwen. Het uitgangspunt van deze reis is Vilnius, de hoofdstad van
Litouwen.
Activiteiten
We trekken met busjes door Estland, Letland en Litouwen. In overleg met de groep wordt (dagelijks) de route bepaald.
Deze landen bieden een enorme keuze aan mogelijkheden. Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:
Letland:
• Hoofdstad Riga: Oude stad, KGB museum
• Vesting Daugavpils: verdedigingsbolwerk uit de 19e eeuw. Werd ook in WWII gebruikt.
• Bezoek Liepaja een oorspronkelijke vroeg 20e -eeuwse Russische marinebasis. Het was een gesloten stad in
de Sovjettijd. Je vindt daar ook de Karosta gevangenis uit de sovjettijd waar je echt kunt ervaren hoe het er
in die tijd aan toe ging.
• Gauja nationaal park: grotten, grillige kliffen, wandelen, fietsen of varen.
• Kemeri nationaal park
• Merengebied Oost-Letland
Litouwen:
• Hoofdstad Vilnius: historische binnenstad met meer dan veertig kerken en veel historische monumenten.
• Trakai: oude hoofdstad van Litouwen, ligt aan het Galvemeer
• Vijf vreemde grashopen bij Kernave (UNESCO)
• Historisch nationaal Park Trakai, Aukstaitija en Zemaitija: heuvels, meren en hooglanden
• Kustgebied rond Palanga en Kursiu nerija: wit-zandstranden, natuurlijke zandduinen en pijnboombossen.
• Platteland (houten huisjes, modderige paden, paardenkarren, eindeloze velden)
• Kruisheuvel bij Šiauliai: bedevaartsplaats. Heuvel met naar schatting 50.000 kruisen.
Estland:
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdstad Tallinn
Altja: vissersdorpje, huizen met rieten daken. Hier kun je terecht voor een goede Estlandse maaltijd
Soomaa nationaal Park: hoogveengebied. Prachtig natuurgebied om te kajakken.
Matsalu Nationaal Park: Veel vogels
Bosrijk Lahemaa National Park: Watervallen, kliffen, bossen en hoogvenen. Ook wel het land van de
inhammen genoemd.
Alam Pedja: grootste wildernisgebied van Estland: Hoogvenen en vloedbossen. Er lopen drie avontuurlijk
wandelroutes doorheen.
Peipusmeer

Dit is een beeld van de vele plaatsen die je kunt bezoeken in deze drie prachtige landen. Welke activiteiten je precies
gaat doen is afhankelijk van de keuzes van de groep.
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Vervoer
De heen en terugreis ga je met het vliegtuig. Je vliegt tussen Amsterdam en Vilnius met Lufthansa op de volgende
tijden:
• Heenreis: Vertrek vanaf Amsterdam 11:15 uur, aankomst in Vilnius: 17:00 uur;
• Terugreis: Vertrek vanaf Vilnius 14:05 uur, aankomst in Amsterdam 17:25 uur;
Vervoer ter plaatse:
• 9-persoonsbusjes
Bijzonderheden
Gezondheid:
• Geen bijzonderheden.
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.
Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Heen- en terugreis met vliegtuig
• Kampeermateriaal
• Autohuur en brandstof voor ongeveer 1600 km
Exclusief:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Proviand, circa €100 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
• Excursiekosten, circa €100 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep
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