
  

 

Östersjön runt – Baltikum och Polen 

Följ med oss och upptäck; 

Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015      

                  

Rundresa  från Öland/Kalmar via Stockholm –Tallinn -  Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- 

Gdansk/Gdynia – Karlskrona-Kalmar/Öland  
(transport till Stockholm efter hemkomst möjlig)   

Välkommen till en rundresa utöver det vanliga på andra sidan Östersjön.  

Vi åker genom fyra mycket historiskt och kulturellt intressanta länder där det pågår en spännande och 

dynamisk utveckling. Lettland är t ex under första halvåret 2015 ordförandeland i EU. 

De tre huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius har alla en mycket intressant arkitektur, egna särdrag och 

en fascinerande historia. De har dessutom idag ett pulserande shoppingliv & många trevliga 

restauranger med förmånliga priser. 

Vi besöker tre huvudstäder som är upptagna på UNESCO:s världsarvslista och gör guidade rundturer i 

Gamla stan i Tallinn, Gamla stan i Riga och Gamla stan i Vilnius. 

Slottet Malbork i Polen, den Tyska Ordens fantastiska tegelborg, är också ett världsarv och även där gör 

vi en guidad rundvandring. 

Dessutom besöker vi under resan 

- Universitetsstaden Tartu i Estland 

- Hansastaden Cesis i Lettland 

- Sekelskiftesbadorten Jurmala utanför Riga 

- Det praktfulla palatset Rundale Palace söder om Riga  

- Korskullen - en av Litauens mest fascinerande sevärdheter 

- Sagoslottet Trakai utanför Vilnius 

- Varglyan – Hitlers högkvarter i norra Polen (guidad rundvandring) 

 

Vi åker i modern och bekväm långfärdsbuss med mångårigt erfarna chaufförer. Tomas Buss är 

miljöcertifierat sedan 2008. Vi ställer resegaranti till kammarkollegiet, ett skydd för dig som resenär. 

Vi bor på bra centrala hotell. Inga dagsturer längre än 35- 40 mil. 

Reseledare med stor erfarenhet av Baltikum och Polen. Möjligheter till ”taxfri” shopping under resans 

gång. 



Dag för dag 

Fredag 15 maj 

Kryssning till Tallinn 

Buss från Öland & Kalmar till Stockholm. Lunchrast under färden. Färjan till Tallinn avgår kl 17.45. 

Ombord har vi en genomgång av reseprogrammet. 

Gemensam middag med stor buffé ombord. 

Dagsetapp:44 mil (på väg) 

 

Lördag 16 maj 

Heldag i Tallinn                                                                                                            Gamla stadskärnan i Tallinn 

10:00 lokal tid (GMT +02:00) angör färjan Tallinn. På bara lite drygt ett decennium har den estniska 

huvudstaden förvandlats till en dynamisk och spännande stad. Under dagen roar vi oss med guidad 

rundtur med bussen och rundvandring i gamla stan under förmiddagen. Egen tid till lunch på stan, 

museibesök och shopping mm. 

Gemensam middag och övernattning på Sokos Hotel Viru, centralt beläget i Tallinn, innehåller bland 

mycket annat KGB-museum. Läs mer:  www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru 

Dagsetapp: Inom Tallin 

 

Söndag 17 maj 

Riga väntar! 

Avfärd mot Riga. På vägen gör vi vårt första stopp i Tartu som har Estlands mest välkända universitet 

som 1632 grundades av Gustav II Adolf. Tartu är Estlands näst största stad och har spelat en viktig roll i 

Estlands historia. När vi passerat gränsen till Lettland gör vi ett stopp i den gamla hansastaden Cesis.  

Busslunch under vägen. 

Incheckning på Radisson Blu Hotell Riga;  www.radissonblu.com/latvijahotel-riga  

( 2 nätter) Gemensam middag på hotellet. 

Dagsetapp: 35 mil 

 

                                                                                                   

                                                                                   Riga med floden Daugava 



 

Måndag 18 maj                                                              

Upplev och njut av fantastiska Riga! 

Under förmiddagen bussrundtur och guidad rundvandring i Rigas historiska stadskärna och gamla stan . 

Shopping och möjlighet till museibesök. På Ockupationsmuseet visas intressanta utställningar från tiden 

då Sovjetunionen ockuperade Lettland och ockupationen under nazitiden.   

Besök de härliga saluhallarna eller de berömda Jugendkvarteren med Jugendmuseet. 

 Bussutflykt för de som önskar under eftermiddagen till den berömda badorten Jurmala. 

Lunch och middag på egen hand. Det finns massor med trevliga restauranger och folklivet är intensivt! 

Dagsetapp: Inom Riga 

 

Tisdag 19 maj                                                                         Rundale Palace 

Riga – Rundale Palace – Korskullen – Vilnius 

Avfärd från Riga. Rundvisning på barockpalatset Rundale Palace och besök på Korskullen, en av Litauens 

mest fascinerande och annorlunda sevärdhet. 

Lunch under vägen. 

Ankomst till Vilnius där vi checkar in för två nätter på Best Western Hotel;  

www. vilniushotel.eu/EN/Vilnius 

Gemensam middag under kvällen. 

Dagsetapp: 37 mil 

                                           Korskullen 

Onsdag 20 maj 

Världsarvet Vilnius!                                                          

Guidad sightseeing med buss i Vilnius och rundvandring i Gamla stan under förmiddagen. 

Därefter bra möjligheter till shopping och museibesök, t. ex. KGB museet vilket man inte glömmer i 

första taget. 

Eller njut bara av den härliga miljön och allt vad en huvudstad erbjuder. 

Bussutflykt till slottet/borgen Trakai under eftermiddagen för de som önskar. 

Lunch och middag på egen hand. Vilnius är liksom Riga fullt av trevliga och mycket prisvärda 

restauranger.   

Dagsetapp: Inom Vilnius 
                                                                                                                         Vilnius katedral 

 



Torsdag 21 maj  

Hitlers varglya! 

Avfärd från Vilnius genom det vackra sjölandskapet i Warmia/Mazurien i Polen. På svenska talar vi om de 

”Manzuriska träsken” men det är verkligen inga träsk utan mycket vackert böljande grönskande landskap 

med många insjöar. Under eftermiddagen guidad tur vid ”Hitlers varglya” i Ketrzyn. Härifrån ledde Hitler 

operation Barbarossa under första delen av 40-talet. En upplevelse utöver det vanliga.  

Lunch längs vägen. 

Gemensam middag och övernattning på Hotell Zamek i Ryn; www.zamekryn.pl/en/   

(Härlig inomhuspool och SPA)  

Dagsetapp: 34 mil                                            

                  Bild från poolen på Hotel Zamek 

 

Fredag 22 maj                                                                 

Tyska ordens borg i Malbork – Gdansk - Gdynia 

Avfärd från Ryn. Guidad tur i Tyska Ordens borg i Malbork (världsarv) – gemensam lunch äter vi inom 

borgens område. 

Sightseeing och shopping i Gdansk om tiden medger, – gemensam middagsbuffé inklusive dryck ombord 

på färjan till Karlskrona vilken avgår kl 19.30. 

Dagsetapp: 30 mil 

            Malbork 

  

Lördag 23 maj 

 

Hemma igen ! 

Ankomst kl. 07.45 till Karlskrona. 

Frukost ombord på färjan innan avstigning och den sista etappen hemåt.  

Ankomst Kalmar ca.09.30 & Öland kort därefter med härliga reseminnen att ta med sig hem! 

 

 

 

 



Allt detta ingår i resans pris:  

 
När vi prissätter vill vi att du ska veta vad du betalar för och att det inte ska tillkomma kostnader du 

inte räknat med under resan. Vi har därför valt att lägga in entré- och utflyktsavgifter i priset från 

början. Funderar du över något, ring oss gärna! 

 

Resa från Öland/Kalmar i modern, bekväm helturistbuss med DVD, WC, luftkonditionering, fällbara 

stolsryggar, eluttag samt tillgång till busscafé med varma och kalla drycker samt tilltugg. 

  

Färjeöverfart med Tallink, Stockholm - Tallinn med del i dubbelhytt, middag och frukostbuffé.  

Färjeöverfart med Stena Line, Gdynia – Karlskrona med del i dubbelhytt, middag inkl. dryck och 

frukostbuffé.  

 

6 övernattningar på bra centralt belägna hotell med del i dubbelrum och frukostbufféer.  

4 luncher och 4 middagar – exkl drycker.  

 

3 guidade stadsrundturer på svenska alt. engelska (buss och promenad) i Tallinn, Riga och i Vilnius.  

Entréer och guidade rundvandringar på Rundale Palace, slottet i Malbork och i Hitlers varglya.  

 

Erfaren svensk reseledare, Per Gudmund Lindencrona, leder resan från avresan och hem.  

Utförligt informationsmaterial om resans olika mål.  

Väg och färjeavgifter.  
 

Resans pris: 12 000 kr/person i dubbelrum 

Resans pris i enkelrum och enkelhytt: + 2700 kr/person 

För information och bokning,  

varmt välkommen att kontakta familjen Angelin på Tomas Buss! 

Hemsida: www.tomasbuss.se   

Telefon: 0485-732 85  

E-post: info@tomasbuss.se  

 

 

Välkommen ombord!  

Boka din plats senast den 27 mars. 

Vi ställer resegaranti till kammarkollegiet 

och följer givetvis paketreselagen. Läs 

gärna mer om det på vår hemsida. 

Resa garanteras vid 25 resenärer 


