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Mielenkiintoinen Liettua 13.–17.9.2021
Matkan aikana tutustumme viehättävään Liettuan entiseen pääkaupunkiin Kaunasiin ja sen nähtävyyksiin. Vierailemme Trakain
keskiaikaisessa ritarilinnassa ja lopuksi vietämme aikaa maan
nykyisessä pääkaupungissa Vilnassa. Kaupunki pursuaa mielenkiintoista historiaa, toinen toistaan upeampia kirkkoja, arkkitehtuuria ja taidetta sekä laadukkaita, mutta edelleen edullisia ravintoloita ja kahviloita.
Maanantai 13.9. – Tervetuloa Liettuaan!
Finnairin päivälento Vilnaan, jossa suomenkielinen opas on vastassa. Kuljetus Liettuan entiseen pääkaupunkiin Kaunasiin. Majoittuminen ja illallinen hotellissa. Päivän päätteeksi lyhyt kävelykierros Kaunasin Vanhassakaupungissa.
Tiistai 14.9. – Kaunasin kaupunkikierros
Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros, jonka aikana saadaan hyvä
kuva kaupungista ja kuullaan historiasta ja nykypäivästä. Kaupungin ulkopuolella vieraillaan Yhdeksännellä Linnoituksella,
joka aikoinaan toimi keskitysleirinä. Paluu Kaunasiin, jossa tutustuminen Čiurlionis-museoon, joka on saanut 2015 Euroopan
kulttuuriperintötunnuksen. Retken päätteeksi lounas paikallisessa ravintolassa.
Keskiviikko 15.9. – Trakain linna ja kohti Vilnaa
Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Vilnaa. Matkalla pysähdys Trakain
kylässä, jossa lounas ja vierailu pienellä saarella sijaitsevassa mielenkiintoisessa Trakain linnassa. Linna on erinomainen esimerkki
goottilaisesta arkkitehtuurista ja on kuuluisa siellä säilytetyistä
aarteistaan. Linnakierroksen jälkeen jatko Vilnaan ja majoittuminen hotelliin.
Torstai 16.9. – Vilnan kaupunkikierros, KGB-museo
ja läksiäisillallinen
Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros osittain bussilla ja osittain
kävellen. Kierroksen aikana nähdään Vilnan tärkeimpiä nähtä-
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vyyksiä ja kuullaan tarinoita kaupungin menneisyydestä ja nykyisyydestä. Vierailu KGB-museossa, joka perustettiin entisen
KGB:n päämajan tiloihin. Illalla läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa.
Perjantai 17.9. – kotia kohti
Aamiainen ja aamupäivän aikana huoneiden luovutus. Kuljetus
Vilnan lentokentälle. Finnairin päivälento Helsinkiin.
13.–15.9. Hotelli Moxy Kaunas*** Moderni hiljattain uusittu
hotelli aivan Kaunasin keskustassa lähellä Laisves-kävelykatua.
15.–17.9. Hotelli Ibis Vilnius City Centre*** Hotelli sijaitsee aivan kaupungin sydämessä kävelyetäisyydellä Vanhastakaupungista.
Lentoaikataulu / Finnair:
13.9.2021
Helsinki–Vilna
17.9.2021
Vilna–Helsinki
Lentoaikataulu sitoumuksetta.

12:30–13:45 AY1107
14:20–15:30 AY1108

Hinta: 755 €/henkilö/kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy:
Finnairin lennot Helsinki–Vilna–Helsinki, lentokenttämaksut, 4
yön majoitus, matkaohjelman mukaiset ateriat: yhteensä 4 aamiaista, 2 lounasta ja 2 illallista, matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsyt, suomenkielisen oppaan palvelut
Lisämaksusta: yhden hengen huone 100 EUR, muut ateriat ja
ruokajuomat kuin ohjelmassa
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää.
Matkanjärjestäjä ja varaukset: OK-Matkat, 09 2510 2020
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