
 

NYTTÅR I VILNIUS 
           28. deSembeR 2019 – 3. jaNUaR 2020 
                      
                  NB!  Påmeldingsfrist 28. oktober eller så lenge vi har billetter 

     

 
 
Kjære medlem, 
 
Det er nå noen år siden vi besøkte Litauens vakre hovedstad Vilnius, og nå inviterer 
vi til en fristende nyttårstur. Skandinaver, tyskere, polakker, jøder og russere har 
foruten balterne satt sitt preg på landets moderne historie. Religion, kultur og språk er 
likevel vidt forskjellig. Vilnius er barokk sjarm og fascinerende historie. Utenfor ligger 
naturskjønne Trakai med et eventyrslott ved innsjøen.  
Litauen er blant Europas yngste, selvstendige nasjoner som nå blomstrer av optimisme 
og livsglede. Vilnius er Litauens hovedstad, og blir omtalt som Baltikums flotteste by 
og Europas best bevarte hemmelighet. Her finnes utmerkede shoppingmuligheter, 
koselige kafeer, gourmet-restauranter, muséer, katedraler, kasinoer, en UNESCO-
vernet gamleby og et yrende uteliv for å nevne noe. 
 
Opplegget blir som følger: 

 



Dag 1 – Lørdag, 28. desember 2019: 
Kl. 8:40 siste fremmøte ved Meeting Point søylen i avgangshallen på Gardermoen, der 
vi blir møtt av vår reiseleder som vil være behjelpelig med innsjekking, etc.   
Vi har avgang med LOT kl. 10:40 til Warszawa og videre til Vilnius med forventet 
ankomst kl. 16.15 (1 time foran Norge). Vi sjekker inn på vårt sentralt beliggende, og 
gode 5* Radisson Blu Royal Astorija Hotel, som ligger i hjertet av gamlebyen.  

               
 
Om kvelden møtes vi til felles middag i hotellets restaurant, drikke og kaffe inkl. 
 

Dag 2 – Søndag, 29. desember 2019: 
Frokost på hotellet.  Ca. kl. 10:00 hentes vi av lokal guide som tar oss med på en 
rundtur med buss bl.a. til Peter den stores sommerslott, Dombergets slott, Aleksander 
Nevskij-katedralen, Den danske kongens hage og okkupasjonsmuseet.  Vi må regne 
med å gå litt der bussen ikke kommer til.  Vi avslutter med en god lunsj, drikke og 
kaffe inkl. Om kvelden møtes vi for felles spasertur til Operaen, for å få med oss LA 
BOHEME, som starter kl. 18.00. 

 



Dag 3 – Mandag, 30. desember 2019: 
Frokost på hotellet. I dag får vi en halv dags tur til Trakai, som ligger naturskjønt til 
ved innsjøen, cirka tre mil fra hovedstaden. Med det røde mursteinslottet som tatt ut 
av eventyrene, og de eiendommelige, små husene, er landskapet inspirasjonskilde for 
diktere og kunstnere gjennom tidene. Historisk sett var dette den gamle hovedstaden 
for Storhertugdømmet Litauen fra 1200 – 1500 tallet.  
 

 
 
Det bestod på det meste av Litauen, Hviterussland, Ukraina, Transnistra og delvis 
Polen og Russland. I Trakai-området er karaim-språk og kultur fortsatt til stede.   
Det er et språk som minner om jiddisk. Man er opptatt av å ta vare på tradisjoner, også 
i forhold til mat. Det blir lunsj der vi smaker hva slags mat de lager på disse kanter.  
Retur til Vilnius etter lunsj, og resten av dagen til egen disposisjon. 

 
Dag 4 – Tirsdag, 31. desember 2019: 
Frokost på hotellet.  Om ettermiddag møtes vi for felles spasertur til byens flotte 
operahus, der vi i kveld skal overvære en fantastisk ballettgalla, nemlig NEW YEAR`S 
BALLET GALA, som starter kl. 18.30. 

 
 
Vi avslutter med en gedigen nyttårsaften-supé på et velegnet sted. 



       

 
 
Dag 5 – Onsdag, 1. desember 2020: 
Frokost på hotellet.  I dag vil vel de fleste forsøke å få med seg overføringen av den 
fantastiske Nyttårskonserten fra Wien.  Om kvelden felles middag, drikke og kaffe 
inkl., i hotellets restaurant. 
 

Dag 6 – Torsdag, 2. desember 2020: 
Frokost på hotellet.  Dagen kan benyttes til museumsbesøk, shopping eller annet, før 
vi setter kursen for siste gang på denne turen til operahuset og den festlige operetten 
FLAGGERMUSEN, som starter kl. 18.30. En hyggelig avskjedsmiddag, drikke og 
kaffe inkl., venter før vi vender tilbake til hotellet. 
 

Dag 7 – Fredag, 3. desember 2020: 
Frokost på hotellet.  Utsjekking og avreise med buss til flyplassen i Riga, hvor vi har 
avgang m/Norwegian kl. 14.30 direkte til Oslo.  
Forventet ankomst Gardermoen kl. 15.05. 

 

HJERTELIG VELKOMMEN! 
 

 
 



 
PRIS PER PERSON     NOK 24 800 
Tillegg for dobbelt som enkeltrom  NOK  2 800.- 
 

 
 
I grunnprisen inngår: 
 
 Rutefly Oslo / Vilnius (med mellomlanding) og Riga / Oslo (direkte) 
 Transport fra flyplassen i Vilnius til hotellet og til Riga flyplass på retur 
 6 netter på førsteklasses hotell m/frokostbuffet, inkl. city-tax. 
 Alle måltider som nevnt ovenfor, inkl. drikke (1/4 vin og kaffe) 
 3 forestillinger med billetter i beste tilgjengelige kategori 
 To halv dags sightseeing med lokal guide og buss 
 Norsk reiseleder med på hele turen 

 

 
 
 
Vi tar forbehold om prisendring pga. endrede flyskatter / oljetillegg og/eller valutakurs.  
Det tas forbehold om endring i rutetidene hos flyselskapet samt endring i program som følge av forhold 
som ligger utenfor arrangørens kontroll, f. eks. værforhold.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VaCaNZa IN – mIddeLHaVSReISeR 

 
Bygdøy Alle’ 8, 0262 Oslo 
v/Massimo Bonomi Todeschini 
Direct tel. +47 22 54 03 52 
Mobil +47 913 56 611 
 



 
                          PÅMELDINGSKUPONG 
               
                            NYTTÅR I VILNIUS 
             28.DESEMBER 2019 – 3. JANUAR 2020 
 

NB!  Påmeldingsfrist 28.oktober 2019  
(eller så lenge det er plass og kan skaffes billetter) 

 
Jeg (Vi) bestiller plass på VILNIUS turen  
(Vennligst skriv med blokkbokstaver) 
 
Antall personer ............ Dobbeltrom ..............     Enkeltrom ...................... 
Navn :  ..............................................................................................................                     

................................................................................................................. 
(ved 2 personer begge fullt navn som det står på passet) 
 
Adresse :  .................................................................................................... 
Poststed :  .................................................................................................... 
Telefon :  ......................................... Mobil …… ..................................... 
E-mail adresse: …………………………………………………… .......  
 
 
Depositum på kr. 10.800, - pr. person faktureres umiddelbart etter påmelding  
med ca. 14 dagers forfall.    
 
NB!  Påmeldingen er bindende, da operabilletter må betales umiddelbart for å sikre 

gode plasser. Avbestillings- og reiseforsikring ordnes av den enkelte.   

Kostnadene for fly- og operabilletter refunderes dessverre vanligvis ikke uansett 

avbestillingsgrunn.  Ellers vanlige reisebetingelser iht. lov om pakkereiser. 
 

Påmelding skjer skriftlig til: 
 
VACANZA IN - MIDDELHAVREISER 
v/Massimo Bonomi T. Tlf.:  22 54 03 52  

Bygdøy Allé 8 
0262 Oslo – Norway E-mail:  massimo@vacanzain.no 
 
NB!  Rett til endringer i programmet forbeholdes! 

Priser med gjeldende valutakurser pr. 18.september 2019 
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