NIA-LUSTRUMREIS 2011
Het Baltische trio “Vilnius – Riga – Tallinn”
28 mei – 4 juni 2011
-----Ter gelegenheid van haar 10e lustrum orga
organiseert NIA een prachtige reis naar
Estland, Letland en Litouwen.
Litouwen.
Ziehier het programma
- Zaterdag 28 / 5 : Brussel
Brussel – Vilnius
Afspraak om 07.00 uur op Brussels Airport
Vluchten met Czech Airlines:
- OK 631 Brussele – Praag 09.10 u – 10.35 u
- OK 872 Praag – Vilnius 11.25 u – 14.05 u
Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is gelegen in het zuidoosten van het land en
wordt begrensd door Polen, Kaliningrad en Belarus
Transfer naar hotel Radisson Blu Astoria *****. Vrije tijd, avondmaal en overnachting.
- Zondag 29 / 5 : Vilnius
Na het ontbijt volgt een uitgebreide panoramische stadsrondrit en een wandeltocht door de
oude stad, opgetrokken in barokstijl, met o.a. de kathedraal, de Gediminastoren, de Petrusen Pauluskerk, en de universiteit. In de namiddag is er vrije tijd om zelf de oude stad met
zijn gezellige plaatsjes te ontdekken. Folkloristisch avondmaal in het Belmontas restaurant.
- Maandag 30 / 5 : Vilnius – Heuvel der Kruisen – Rundale – Riga
Per autocar dwars door het vruchtbare Litouwse platteland richting Riga in Letland. Een
eerste halte is voorzien bij de “Heuvel der Kruisen” in Litouwen en later voor een rondleiding
in het Rundale paleis in het zuiden van Letland. In de namiddag komt u aan in de
“Art Nouveau”- hoofdstad Riga.
Avondmaal en overnachting in Hotel Radisson Blu Ridzene*****.
- Dinsdag 31 / 5 : Riga (Letland)
In Riga, de grootste stad van de drie Baltische staten, maken we een uitgebreide
panoramische stadsrondrit langs het art noveau- district, Raina en de Aspanizas Boulevard,
de Nationale Opera en het Vrijheidsbeeld.
Nadien volgt een wandeltocht door de oude stad langs het kasteel, de kathedraal, de Sint
Petrus-kerk, de Zweedse poort, de gildenhuizen en het parlement. Avondmaal in het hotel.
- Woensdag 1 / 6 : Riga – Sigulda – Riga
Excursie naar het Gauja Nationaal Park en de stad Sigulda met de kasteelruïnes, de
Goedemansgrot en de bisschopsburcht van het Turaida kasteel.
Vrije namiddag in Riga. ’s Avonds Lets avondmaal in het stijlvolle restaurant La Boheme.
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- Donderdag 2 / 6 : Riga – Paernu – Tallinn (Estland)
Langs de kust van de Baltische zee tot Paernu (Pärnu), het zomerse vakantieoord van
Estland. Wandeling langs de kust. Aankomst in Tallinn in de late namiddag.
Avondmaal en overnachting in Hotel Radisson Blu Tallinn *****.
- Vrijdag 3 / 6 : Tallinn
Tallinn is een charmante smeltkroes van middeleeuwse rust en modern stadsleven. De
middeleeuwse ommuurde oude stad met zijn vele galerijen, restaurants, winkeltjes en
terrasjes is opgedeeld in de boven- en benedenstad. Panoramische stadsrondrit en
stadswandeling langs o.a. het Toompea kasteel, de kathedraal Alexander Nevsky en het
stadhuis. ’s Namiddags bezoek aan het Kadriorg park en paleis met een fantastische
kunstcollectie.
Middeleeuws avondmaal in restaurant Peppersack.
- Zaterdag 4 / 6 : Tallin – Brussel met Czech Airlines
Vrije voormiddag. - Transfer naar de luchthaven
Vluchten:
OK 879 Tallinn – Praag 15.05u. 16.10u.
OK 632 Praag – Brussel 17.15u. – 18.45u.

EINDE VAN DE NIANIA-LUSTRUMREIS
PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs per persoon (in double) op basis van minimum 26 deelnemers: 1.584 EUR.
Maximum 36 deelnemers. De eerst ingeschreven leden hebben voorrang.
Toeslag in single: 300 EUR.
Inbegrepen
 Vluchten Brussel – Vilnius en Tallinn – Brussel
 7 overnachtingen in de vermelde 5-sterrenhotels op basis van dubbele kamer met
douche / WC
 Verblijf in halfpension (4 x 3-gangen diner in de hotels en 3 x 3-gangen diner in de
stadsrestaurants)
 Transfers tussen luchthavens en hotels en rondreis met luxe–autocar
 Alle in het programma vermelde bezoeken
 Lokale Engels– of Franstalige privégidsen vanaf aankomst op de luchthaven in
Vilnius tot vertrek op de luchthaven van Tallinn
 Bagageservice in de hotels
 Annulatieverzekering (vluchten en rondreis)
 BTW
Niet inbegrepen
• Dranken
• Persoonlijke uitgaven
• Fooi voor gidsen en chauffeur
• De niet vermelde maaltijden (lunch)
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Deelname
Deelnemers dienen om organisatorische redenen zo vlug mogelijk Bert Huyberechts te
verwittigen, de onderstaande inschrijvingsstrook aan Bert te bezorgen, en het voorschot te
betalen.
Weet dat het maximaal aantal deelnemers beperkt is tot 36 en dat de dag van betaling van
het voorschot geldt als inschrijving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende ………………………………………..schrijft hierbij in voor………perso(o)n(en)
voor de NIA-reis naar de Baltische Staten van zaterdag 28 mei tot en met zaterdag 4 juni
2011, beschreven hierboven.
Hij /zij verbindt er zich toe vóór 15 oktober 2010 (vóór 15.10.2010) een voorschot van
500 EUR per persoon over te schrijven op rekening 310-0270846-11 van NIA, Grensstraat
28, 3010 Kessel-Lo met vermelding “NIA-reis 2011- Baltische Staten “.
Handtekening,

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, Waversebaan 257, 3001 Heverlee.
Bert Huyberechts: Tel. 016-40.56.05 ; e-mail adres: bert.huyberechts@telenet.be
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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