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8.600 kr / person 
enkelrumtillägg +40% 

14 dagar 

Genom ett naturskönt landskap upptäcker du det 
kulturella och historiska arvet av Estland, Lettland 
och Litauen på vår 14-dagars rundresa. Fri entré till 
olika historiska platser och en omfattande 
dokumentation ingår i vårt paket. Beroende om 
tillgänglighetet stannar ni flera nätter i ett slott, en 
herggård och ett gammalt kloster. 
 
1-2:a dagen. Du besöker först Riga, Lettlands 
huvudstad och den största staden i Baltikum, känd 
som "Nordens Paris". Riga grundades 1201 och var 
medlem i Hansan. Flera imponerande mästerverk som 
Peterskyrkan, den ortodoxkyrkan och den 
Svartbrödrahuset från 1200-talet finns i staden. Du 
tillbringar 1 natt i UNESCOs världsarvsstad Riga. 
 
3:e dagen. Efter överlämningen av hyrbilen besöker 
du den imponerande barockpalatsen Rundale med 
sina majestätiska trädgårdar. Palatset var byggt efter 
modellen av Versailles Palats i Paris och är en av de 
viktigaste monumenten i barock- och rokokostil i 
Östeuropa. Två andra palatser väntar på dig innan du 
upptäcker korskullen i Litauen.  
 
4-5:e dagen. Innan ni anländer i Vilnius besöker du 
det imponerande slottet Trakai. Litauens huvudstad 
har fått smeknamnet "Nordens Aten". Nästan alla 
välbekanta arkitektoniska stilar finns representerade 
på gatorna.  Vilnius är en arkitekturstad och det finns 
över 40 kyrkor i staden. 
  
6-7:e dagen. Du kör norrut och besöker ett slott innan 
du upptäcker nationalparken Gauja där ni upptäcker 
under olika vandringar Lettlands majestätisk natur, 
pittoreska byar och historiska byggnader. Du sover 2 
nätter i en historisk by. 

8:e dagen.  Du passerar gränsen till Estland och 
besöker först Estlands intellektuella stad: Tartu. 
Svenska kungen Gustav II Adolf inrättade Tartu 
hovrätt år 1630. Han lät även grunda ett universitet år 
1632. Besök den historiska stadskärnan, det 200 år 
gamla rådhuset och den lutherska kyrkan Jaani Kirik. 
Du fortsätter vägen till sjön Peipus där du stannar en 
natt i ett slott.   
 
9-10:e dagen.  Du besöker det majestätiska slottet 
Alatskivi från 1500-talet. Inspererat av det kungliga 
residenset i Balmoral, Skottland, ligger detta 
arkitektoniska mästerverk inom på en 130 hektar stor 
slottspark och vid ett vackert naturreservat. På 
eftermiddagen ankommer du till Lahemaa 
nationalparken vid Estlands norra kust där du besöker 
två herrgårder och upplever Estlands skönsta 
regionen under olika vandringar längs den fantastiska 
kusten. Du stannar 2 nätter i parken i en herrgård.  
 
11-12:e dagen. Ditt baltiskt äventyr försätter till den 
vackra estniska huvudstaden: Tallinn. Belägen vid 
Finska viken, går stadens ursprung tillbaka till 1200-
talet. Tallinn har ett imponerande kulturellt och 
historiskt arv och är ett UNESCO världsarv.  
 
13-14:e dagen. Längs den natursköna västkusten 
upptäcker du kurorten Pärnu med sin historiska 
stadskärna och olika sevärdheter innan du anländer 
igen i Lettland.  
 
I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga hotell 
med frukost och eget badrum ingår i vårt paket. En 
ekonomibil med helförsäkring garanterar dig en säker 
resa. Våra erbjudanden kan ändras individuellt för att 
passa dina behov. Denna resa kan bokas varje dag.  

 

               I priset ingår 
 
 

 13 nätter i 3-4 stjärniga hotell  
 Frukost 
 Eget badrum 

 
 

 Ekonomibil 
 Helförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskeliminering 
 Obegränsade kilometer, vägkarta  
  

 
 Fritt inträde till Palmse Herrgård 
 Fritt inträde till Sagadi Herrgård 
 Fritt inträde till Alatskivi Slott 
 Fritt inträde till Rundale Palats 
 Omfattande dokumentation med 

utflyktstips, vandringskartor och resebok  
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
 Helförsäkring  
 Ansvarsförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
 Lokala skatter 
 Fria kilometer 
 Vägkarta 
 En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Våra boenden i Baltikum (exemplar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


