
 
 

Gruppresa till Vilnius 12.04 - 15.04.2018 
Filharmonikernas vänner  

 

Vilnius – Baltikums okända pärla 
 

    
 
Flygresa med SAS från Stockholm Arlanda Terminal 5 
12.04.2018 kl. 08.20 – 10:55  SK 738 
15.04.2018 kl. 16:35 – 17:00  SK 739 
 
Boende:  
Hotel Congress Avenue **** http://www.congress.lt/en/  
Gedimino av. 12, Vilnius LT 01103, Lithuania Tel+370 5 212 17 16 
 
Det 4-stjärniga Hotel Congress Avenue ligger i en 1800-talsbyggnad 650 meter från Vilnius 
gamla stadsdel. Congress har klassiskt inredda rum med varma nyanser och trädetaljer. 
Hotellets eleganta restaurang serverar en varierad frukostbuffé och ett brett utbud av 
europeiska rätter.  
Hotellet ligger knappt 10 minuters promenad från Vilnius Opera och Congress Hall.  
 

    
                                                     
Program 
 
Dag 1/torsdag 12.04.2018  
 
10.55  Ankomst till Vilnius, transfer från flygplatsen till hotellet  med svensktalande 
 guide  
 
12.30  Incheckning  
 Lunch på hotellets restaurang – 2 rätter, te, kaffe, vatten 
 
18.30  Promenad med guiden till Operan för föreställning.  
 http://www.opera.lt/en/about-the-theatre/history  
 
19.00  Opera föreställning ”Eugen Onegin ” av Pjotr Tjajkovskij  
 
Ca 22.00  Åter till hotellet 
 



 
Dag 2/fredag 13.04.2018 
 
 Frukost på hotellet 
 
09:00 Stadsrundtur i Vilnius med buss och svensktalande guide. 
 
12.00  Lunch på restaurang ”Kitchen” i Gamla Stan – 3 rätter, te, kaffe, vatten 
 
13.00  Promenad med guiden till Grand Duke Palace och till  Amber Museum-Gallery 
 (Gintaro Muziejus-Galerija) 
 
 

                                                         
 
Grand Duke Palace är Vilnius stolthet och en påminnelse om när Litauen var ett stort och 
mäktigt land. Vi ser där flera kopplingar till Sverige genom Johan III och hans bröllop här i 
Vilnius med Katarina Jagellonica på 1500-talet. 
 

Amber Museum-Gallery (Gintaro Muziejus-Galerija) ligger i Gamla Stan, och öppnades 
1988. Museet visar historien om bärnsten, dess användning under alla perioder i historien, 
och morfologin för bärnsten.  Museet har en unik samling av bärnsten från östersjökusten. I 
museet källare kan man besöka en keramikverkstad från 1400-talet med autentisk 
produktion. Museet anordnar utställningar och säljer även smycken av klassisk design. 
 
15:00- Egen tid 
 
18.40   Transfer t/r till restaurang ” Locys ” i Gamla Stan  
            
19.00  Middag  - 3 rätter, te, kaffe, vatten 
 
22.00  Transfer till hotellet 
 
 
Dag 3 / lördag 14.04.2018  
 
 Frukost på hotellet 
 
09:00  Tur till Trokai slott med buss och svensktalande guide  
 
12:30 Lunch på en karaimsk restaurang i den karaimska byn. 
 
Ca 15:30  Ankomst till hotellet  
 
Karaimerna kom till Trokai år 1397 i sällskap med den litauiske storfursten Vytautas den 
store som var på väg hem efter ett fälttåg på Krim. Männen i de 380 inbjudna familjerna 
skulle tjänstgöra som soldater, vakter, skrivare och tolkar vid slottet i Trakai, ett av de 
viktigaste i landet. De bosatte sig där de flesta lokala karaimer fortfarande bor idag. 
 
Trakai ligger några mil väster om Vilnius och var vid 12-1400-talen ett centrum för landets 
furstar. Här byggdes på Vytautas tid en fästning som i dag kan liknas vid ett sagoslott. Det är 
i varje fall en av Litauens största och mest populära turistattraktioner. Området är mycket 
vackert och det tidigare starkt befästa slottet ligger på en liten ö mellan tre olika sjöar. För att 
komma dit måste man gå över broar och vindbryggor.  
 



                                                     
 
 
18.30   Promenad med guiden till Congress Hall för kvällens konsert . 
 https://www.inyourpocket.com/vilnius/vilnius-congress-hall_12250v 
 
19.00  “The Magic of Vocal Art” - Konsert med Kostas Smoriginas, basbaryton.  
 Lithuanian State Symphony Orchestra. Dirigent  Gintaras Rinkevicius. 
              M.Mussorgsky: Songs and Dances of Death, A. Bruckner symfoni nr 4 samt 
 operaarier av A. Rubinstein och N. Rimsky-Korsakov . 
 http://www.lvso.lt/en/events/kostas-smoriginas-the-magic-of-vocal-art  
 
Ca 22.00  Åter till hotellet 
 
 
Dag 4/söndag 15.04.2018  
 
 Frukost på hotellet  
 
 Egen tid 
 
14:00  Transfer från hotellet till flygplatsen  
 
16:35 Avresa från Vilnius  
 
17.00 Ankomst Arlanda 
 
 
I resan ingår: 
 
 Flygbiljett med SAS t/r från Arlanda inkl. 1 handbagage på max 8 kg + 1 incheckad väska 

på max 23 kg per person  
 Boende i 3 nätter med frukost på Hotell Congress Avenue **** 
 Transfer t/r från flygplatsen till hotellet  
 Stadsrundtur med svensktalande guide  
 3 luncher, 1middag . 
 1 operabiljett + 1 konsertbiljett 
 Tur till Trokai slott  
 Alla transfer under vistelsen i Vilnius 
 Alla Inträdes avgifter under vistelsen i Vilnius enligt programmet 
 Svensktalande guide - Vitalija Biriukaite - under alla dagar i Vilnius enligt programmet 

. 
 

 
 

 Välkomna till Vilnius   

 


