
reisinformatie

Reissom € 3190,-
Inbegrepen

• alle vervoer per bus en boot (verblijf in een 2-persoonshut); 
1-persoons hut tijdens de 2 boottochten kan niet gegaran-
deerd worden (extra toeslag ca. €300). Hiervoor hanteren  
we een wachtlijst 

• veerboot van en naar het eiland Saaremaa;
• verblijf in prima hotels  

toeslag 16x kamer-alleen in de hotels: €490
• (in de hotels:) 16x ontbijt, 8x diner
• entrees tot maximaal €50
• gebruik audiosysteem van De Gouden Engel.

Inhoudelijke begeleiding
Frederik Erens (historicus)

Algemene begeleiding
Gerard Kemna

Inlichtingen/opgave 024-3788872   E kemna@goudenengel.nl   I www.goudenengel.nlInlichtingen/opgave 024-3788872   E kemna@goudenengel.nl   I www.goudenengel.nl
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Dag 6
Bezoek aan het nabije Paneriai 
Memorial (vernietigingskamp WOII). 
Middag: bezoek aan Trakai.  
Avond: mogelijkheid om een concert 
te bezoeken www.kristupofestivaliai.lt

Dag 7
Via de stad Daugavpils (LV) en 
de prachtige natuur van ooste-
lijk Letland bereiken we de stad 
Rēzekne (1 overnachting).

Dag 8
Verder naar Estland. We overnach-
ten 2 keer op een prachtige plek 
aan Pühajärv (het Heilige Meer) in 
Otepää, niet ver van de stad Tartu.

Dag 9
Bezoek aan Tartu, universiteitsstad 
met een bewogen geschiedenis.

Dag 10
Via dorpen aan het Peipsimeer naar 
de landgoederen Palmse en Sagadi, 
gelegen in NP Lahemaa (1 over-
nachting). 

Dag 11+12
Verder naar Tallinn, de hoofdstad 
van Estland (2 overnachtingen). 
Verkenning van het historische  
centrum, bezoek aan het  
Kadriorg Kunst Museum.

BALTISCHE 
LANDEN 

19-daagse rondreis
per boot en bus

Dag 13+14
Naar Saaremaa, een prachtig eiland 
met steile kusten en tal van middel-
eeuwse kerken (2 overnachtingen).

Dag 15
Aankomst in Riga, hoofdstad van 
Letland. 2 overnachtingen in de 
Jugendstil-wijk, op loopafstand van 
het historische centrum.  
Eerste kennismaking. 

Dag 16
Verdere verkenning van Riga. 
Jugendstil, moderne architectuur, 
muziek.

Dag 17 
Terug naar Litouwen.  
Via de ‘Heuvel der Kruisen’ komen 
we weer aan in Klaipėda.  
Inscheping veerboot (hut, diner en 
ontbijt inbegrepen).

Dag 18
Ca. 18 uur aankomst in Kiel. Hotel-
overnachting nabij Hamburg.

Dag 19
Via Bremen terug naar NL: Hengelo 
(ca. 16 uur), Deventer (17 uur), 
Nijmegen (ca. 18 uur).

Zie voor een 
gedetailleerde 
beschrijving van 
het programma + 
opmerkingen:  

www.goudenengel.nl



Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het programma + opmerkingen: 

Klaipėda | 2 nachten

Nida

Šiauliai | Heuvel der Kruisen

Riga | 2 nachten

Kuressaare | 2 nachten

Tallinn | 2 nachten

Palmse | 1 nacht

Tartu

Otepää | 2 nachten

Rēzekne | 1 nacht

Vilnius 
| 3 nachten

Daugavpils

Kaunas

Mustvee

Kiel | 21 uur

Es
t la

nd

Let land

L i touwen

VOORLOPIG REISSCHEMA + PROGRAMMA 
 zie voor details www.goudenengel.nl

Dinsdag 12 juli
Per bus via opstap Nijmegen-
Arnhem-Deventer-Hengelo naar Kiel.
Inscheping op de veerboot naar 
Klaipėda (hut, ontbijt en diner 
inbegrepen).

Dag 2
Inleidingen door Frederik Erens.  
Ca. 18 uur: aankomst in Klaipėda- 
Litouwen (2 overnachtingen) 

Dag 3
Bezoek aan de Koerse Schoorwal: 
natuurpark, Nida, zomerhuis  
Thomas Mann.

Dag 4
We maken een langere stop in 
Kaunas (Culturele Hoofdstad van 
Europa).  
Tegen de avond komen we aan  
bij het hotel in Vilnius (3 over-
nachtingen).

Dag 5
Verkenning van het centrum van 
Vilnius met een aantal bijzondere 
wijken.

Uitgebreide kennismaking met Estland, Letland en 
Litouwen, prachtige landen, grote overeenkomsten, 
veel verschillen 
Thema’s: historie, architectuur, beeldende kunst 
(museumbezoek), natuur en landschap, muziek
Zeer gevarieerde rondreis per boot en luxe 
touringcar 
Bezoek aan de steden Klaipėda, Kaunas, Vilnius, 
Tartu, Tallinn en Riga, afgewisseld met wandelingen 
in en bezoek aan natuurparken
Overnachtingen in prima hotels, vaak op bijzondere 
locaties (o.a. Otepää, Palmse, Saaremaa)
Inhoudelijke begeleiding: Frederik Erens en 
plaatselijke gidsen

Baltische Landen
[234] 12 t/m 30 juli 2022 €3190,-
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Klaipėda (hut, ontbijt en diner 
inbegrepen).

Dag 2
Inleidingen door Frederik Erens.  
Ca. 18 uur: aankomst in Klaipėda- 
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