
EN VERDEN AF MULIGHEDER

LITAUEN  
– Vidunderlige Vilnius

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk

BRØNDBY LÆRERFORENINGS PENSIONISTFRAKTION



1. dag:
Besøg i Karlskrona  
– med færgen mod Litauen 
Via Øresundsbroen til Sverige. Frokost  
på Kronolaxen i Mörrum. Videre til 
Karlskrona, hvor vi besøger det moderne 
Marinmuseum i Karlskrona, som blev  
opført i 1997 og har en permanent udstil-
ling om den svenske flådes historie frem 
til 1850. Udstillingen viser krigsskibe, 
skibsbyggeri, kanoner, uniformer, model-
skibe og fortæller om taktik og strategi 
i datidens søslag samt livet ombord på 
skibene. Museets 12 meter høje galleri 

”Galjonshallen” viser galionsfigurer fra 
slutningen af 1700-tallet og begyndelsen 
af 1800-tallet. Derfra til Karlshamn,  
hvor vi tjekker vi ind på færgen, alle i ud-
vendige kahytter. Kl. 19.00 afsejler færgen 
fra Karlshamn, om bord nydes en stor ta’ 
selv buffet. 

2. dag:
Ankomst til Klaipeda  
– besøg ved Korshøjen  
– Videre til Vilnius
Morgenmad om bord på færgen inden an-
komst til Klaipeda. Turen går ind i landet 

til Korshøjen lidt uden for byen Siauliai. 
Her midt på markerne dukker pludselig 
en lille bakke op, hvorpå der står kors i 
alle afskygninger. Der er jesusfigurer, små 
kors, store kors, prangende kors og be-
skedne trækors. Der er gamle og nye kors 
og kors til minde om afdøde slægtninge. 
Gå en tur på stierne mellem korsene 
og lyt til den sagte klirren fra de små 
rosenkranse, der rasler i vinden. Du vil 
på en gang fascineres, undres og føle dig 
ydmyg på dette mærkværdige sted, der 
muligvis er opstået som minde om dem, 
der blev dræbt i opstanden mod Rusland 
i 1800-tallet. Korshøjen er i dag både et 
religiøst pilgrimssted og et symbol på den 
litauiske frihedskamp, idet sovjetstyret 
trods flere forsøg aldrig fik held til at ryd-
de højen for kors. Videre mod Vilnius, med 
pause undervejs, hvor frokost kan købes. 
Ankomst til Vilnius sidst på eftermidda-
gen, indkvartering på Panorama Hotel. 
Aftensmad på hotellet.   

3. dag:
Hovedstaden Vilnius
Morgenmad på hotellet. Guidet byrundtur 
med rejselederen. Vilnius er en af  
Baltikums bedst bevarede middelalder- 
byer. Vilnius gamle by har en stor koncen-
tration af middelalderbygninger den gam-
le by dækker ca. 360 ha. Der er ca. 1.500 
bygninger fra forskellige århundreder og 
du finder derfor et stort mix af forskel-
lige europæiske byggestile samlet på et 
sted. Vilnius gamle bydel blev indskrevet 
på Unescos kulturarvsliste i 1994. Efter 
byrundturen er resten dagen på egen 

 Litauen – 5 dage 

Besøg en af Europas  
bedst bevarede  
hovedstæder 
Vilnius er et overflødighedshorn af flot og farverig arkitektur, spændende 
museer, små butikker og lækre restauranter
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hånd. Guiden kommer gerne med forslag 
til museumsbesøg mv. Besøg evt. Muse-
um of Genocide Victims – den tidligere 
KGB bygning Du får en interessant, men 
uhyggelig oplevelse, hvis du besøger den 
tidligere KGB bygning med fængsel og af-

høringslokaler i kælderen, når du rejser til 
Vilnius. Tusindvis af litauere blev afhørt og 
dræbt i kælderen, mens andre blev sendt 
til Sibirien. Det er mange af de tidligere 
fanger, der guider dig rundt og fortæller 
de uhyggelige historier om stedet. Aftens-
mad på hotellet.

4. dag:
Trakai – Klaipeda
Efter morgenmaden forlader vi Vilnius for 
denne gang. Vi skal besøge byen Trakai, 
som er et yndet udflugtsmål – grundet  
det smukke slot og de naturskønne om- 
givelser. Med lokal guide skal vi på en 
guidet rundtur på slottet – som symbolise-
rer de herlige tider af Storfyrstendømmet 
Litauen. Engang var slottet en vigtig mili-
tær og politisk centrum; senere blev det 
til en favorit bopæl af Litauens storfyrster, 
og det inspirerede litauiske adel at bygge 
deres palæ i nærheden. I dag er Trakai  
et populært fritidssted ikke kun for  
litauere, men også for udenlandske  
gæster. Udover at beundre det eneste 
ø-slot i Østeuropa, kan de besøgende nyde 
mange aktiviteter, som f.eks. svømning, 

fiskeri, dykning, sejlsport og bådture. 
Derefter nydes en fælles frokost på en 
Karimerrestaurant. 

Videre til Klaipeda, hvor vi tager på 
en lille guidet byrundtur, samt der bliver 
mulighed for shopping i et stort indkøbs-
center. Midt på aftenen tjekker vi ind på 
færgen, og efterfølgende nyder en stor ta’ 
selv buffet.

5. dag:
Ankomst til Sverige  
– Hjemrejse
Morgenmad om bord på færgen inden 
ankomst til Karlshamn. Derefter går turen 
igen mod Danmark. Forventet hjemkomst 
midt på dagen – efter mange gode oplevel-
ser i Litauen.

Afrejse: tirsdag 5. september
Hjemkomst: lørdag 9. september

Pris pr. person i dobbeltværelse:

kr. 4.695,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 995,-

09.00 DGI-Byen, 12.00 
 Tietgensgade 65,  
 ved bowling indgang

Vi bor på:
Panorama Hotel
Sod str. 14
LT-01313 Vilnius
Telefon: +370 52 338 822
www.panoramahotel.lt

Inkl. i prisen:
•  Busturen
•  Færgeoverfarter
•  2 x overnatninger  

i udvendig kahyt
•  2 x hotelovernatninger 

i Vilnius

•  4 x aftensmad
•  4 x morgenmad
•  2 x frokost  

(1. dag og 4. dag)
•  Entré & rundvisning: 

slottet i Trakai
•  Dansk rejseleder

Tilmelding:
Søren Andersen-Hald på t 2986 5575 
eller andersenhald@gmail.com 
senest den 16. juni. Ved tilmelding 
oplys venligst navn, adresse, tlf. nr. 
evt. mail samt fødselsdag/mdr./år.

Betaling:
Der fremsendes 
rejsebevis og 
indbetalingskort 
fra Egon’s Rejse-
bureau.

AFGANG HJEMKOMST PRAKTISK INFORMATION
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Generelle betingelser for grupperejser med bus

Bestilling og betaling af 
en-dags-ture 
Endeligt antal deltagere og betaling herfor 
senest 10 dage forud for udflugtsdatoen, 
såfremt ikke andet er aftalt skriftligt.

Der vil ikke blive tilbagebetalt for evt. 
afbud efter denne tidsfrist – men op-
krævet for evt. yderligere tilmeldte. Det 
er muligt at erstatte et afbud med anden 
deltager uden ekstrabetaling.

Bestilling og betaling af ture 
med overnatning
For grupper der ønsker at betale samlet, 
skal der på det i bekræftelsen angivne 
tidspunkt betales et depositum på kr. 
500,00 pr. pers. Tilmeldingen er ikke 
bindende fra vores side, før depositum 
er rettidigt indbetalt. Restbetaling for 
grupper er 6 uger før afrejse, såfremt ikke 
andet er aftalt skriftligt.

For grupper i Ældre Sagen (og andre 
interesserede) tilbyder vi at stå for ud-
sendelsen af girokort og billetter til hver 
enkelt deltager, når aftalt deltagerantal 
er tilmeldt hos gruppeleder. For disse 
grupper gælder, at depositum skal betales 
på den på girokortet nævnte dato og rest-
beløbet 30 dage før afrejse.

Rejsens grundpris
Rejsens pris er baseret på et minimum 
antal betalende deltagere. Såfremt dette 
antal bliver mindre end det i tilbuddet 
oplyste, ændres rejsens grundpris pr. 
person. Beløbet oplyses når/hvis det 
endelige antal ligger under det i tilbuddet 
angivne minimum antal. Hvis ikke andet er 
aftalt skriftligt vil prisen altid være base-
ret på minimum 35 betalende deltagere og 
maksimum 48 deltagere.

Tillæg
Tillæg vil fremgå under hvert rejsemål. 
Delt dobbeltværelse kan kun bestilles, 
hvis man på forhånd har fundet en anden 
rejsedeltager at dele værelset med. Hvis 
en rejsedeltager på delt dobbeltværelse 

melder afbud, vil der blive opkrævet tillæg 
for enkeltværelse hos den tilbageblevne 
gæst, der nu skal have værelset alene.  
Enkeltværelsestillæg vil altid blive opkræ-
vet sammen med restbeløb. 

Gruppens afbestilling af rejsen
På det i bekræftelsen angivne tidspunkt 
tages stilling til, om turen skal/kan 
gennemføres og der vil ingen omkost-
ninger være ved aflysning. Ved senere 
aflysning vil det indbetalte depositum 
samt præmie for afbestillingsforsikring 
være tabt.

Ved afbestilling af enkelte gæster, 
forudsat minimumsantallet (turens 
grundlag) stadig er intakt
Depositum samt evt. tegnet afbestillings-
forsikring vil som minimum altid være tabt 
uanset tidspunktet for afbestillingen.

Afbestiller den ene af to personer på dob-
beltværelse, vil der blive opkrævet tillæg 
for enkeltværelse hos den person, der nu 
får værelset alene. Dette gælder uanset 
tidspunktet for afbestillingen. 

Evt. forudbetalte billetter til revy, teater, 
rundvisning o. lign. vil ikke kunne refunde-
res ved afbestilling.

Ved afbestilling tidligere end 31 dage før 
afrejsetidspunktet tilbagebetales 50 % af 
rejsens pris.

Ved afbestilling 30 dage (eller senere) før 
afrejsen er hele rejsens pris tabt.

Overdragelse
En afbudsplads kan tidligere end 14 dage 
før afrejsen erstattes af en ny deltager 
mod indbetaling af samme beløb, som 
skal refunderes (eller mangler at blive 
indbetalt af) den person, der har afbestilt. 
Der er kun tale om en afbudsplads, 
hvis den nye deltager er tilmeldt inden
2 dage efter afbuddet. Ved senere 
bestilling betragtes deltageren som 
ny tilmeldt.

Afbestillingsforsikring 
En afbestillingsforsikring koster 7% af 
rejsens pris (min. kr. 75,00 pr. police) 
og dækker i tilfælde af akut, lægedoku-
menteret sygdom hos rejsedeltageren 
selv, ledsager eller nærmeste familie. 
Forsikringen skal tegnes samtidig med 
indbetaling af depositum for at være 
gyldig. Forsikringer kan ikke refunderes 
eller overdrages.

Husk rejseforsikring/hjemtransport-
forsikring samt gyldigt pas og det 
blå EU-sygesikringskort ved rejser 
udenfor Danmark.

Pladser i bussen
Fordeles efter aftale med gruppeleder.

Personlige papirer/penge
Husk (evt.) gyldigt pas og (altid) syge-
sikringsbevis samt at disse skal være 
i håndbagagen og ikke i kufferten. Husk 
ligeledes evt. valuta eller kreditkort til 
ferielandet.

Programændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre på 
rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, 
hvis forholdene efter vores skøn gør dette 
nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil del-
tagerne få skriftligt besked senest 10 dage 
før afrejse og det indbetalte beløb vil blive 
tilbagebetalt. Der kan altid forekomme 
ændringer i rækkefølgen af udflugterne på 
en rejse.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet 
vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så 
evt. fejl eller mangler om muligt kan blive 
rettet omgående.

Rejsegods
Husk at mærke al bagage med navn og 
adresse. Vi gør opmærksom på, at rejse-
deltageren ved evt. skade på bagage skal 
meddele skaden til eget forsikringssel-
skab. Bureauet påtager sig intet ansvar for 
glemte sager.

Vi er medlem af Rejsegarantifonden – Dansk Rejsebureau Forening (DRF) samt Danske Busvognmænd.
Generelle betingelser for flyrejser vil blive udleveret i forbindelse med rekvirerede tilbud på flyrejser.


