Historisk resa till Litauen med anledning av landets 100 års jubileum.

Vi följer de svenska fotstegen i Litauens historia, vi kommer också under resan att
uppmärksamma de skogsresurser som är intressanta bl.a. för svensk industri.

16 juni

Avresa från Karlskrona till Gdynia.
Gemensam supé på båten.

17 juni

Ankomst till Gdynia.
Buss ansluter från Vilnius.
På vägen till Litauen besöker vi bl.a. Malbrock, Marienburg, som var Tyska
Ordens huvudstad.
Vidare åker vi igenom norra Polens spännande landskap upp till Augustow där vi
gör ett stopp och träffar representanter för deras turistnäring.
Vi kommer ungefär att följa den rutt som gårdfarihandlare från norra Skåne och
södra Halland tog före 1:a världskriget.
När vi lämnar Augustow åker vi genom ett område som delvis fortfarande bebos
av litauer. Efter vi passerat gränsen övernattar vi i Marcinconys
nationalparkshotell.

18 juni

Efter frukost delar vi upp oss i två grupper, en besöker med hjälp av guide bl.a.
kvicksandsträsket. Gruppen kommer också att studera skogen och skogsindustrin
i området. Om tiden tillåter ett besk på en ekologiska getfarm.
Den andra gruppen besöker Druskninkai som har norra Europas största
inomhusanläggning för vintersport. Gruppen kommer också att dricka brunn.
På kvällen har vi samkväm med kommunförvaltningen i Varena, då kommer en
ambulans som Nils Arvidsson skeppat från Sverige att överlämnas.

19 juni

Efter frukost avresa till Vilnius, vi kommer delvis följa den legendariska järnvägen
som gick från Helsingfors till Warszawa men som nu har Marcincony som
ändstation efter det att Vitryssland stoppat linjen i sitt område. Denna järnväg
byggdes före järnvägsnätet i Sverige byggdes upp.
På vägen besöker vi Merkine där Vladislav Vasa blev dödat. Merkine har nu ett
mycket spännande museum och flera andra besöksmål.
Färden går sen vidare till en oskiftad by, Pirciupiat.
Vi kommer att inta en enklare måltid i närliggande Valkininkai, därefter fortsätter
vi till Trakai som är en av Litauens mest intressanta orter. Där kommer vi att inta
en måltid på Karimernas restaurant.
Sen inkvartering på ECO Hotel i Vilnius.

20 juni

Under frukosten delas gruppen in i två grupper, en grupp specialiserad på
historia den andra på Vilnius som Nordens Jerusalem. Detaljprogram kommer
senare.
Vi kommer också eventuellt att besöka ambassaden. Det ges också tillfälle för
individuella kontakter.
Kvällen avslutas med supé.

21 juni

Resan Vilnius - Klaipeda via Kaunas och Kėdainiai är ur svensk synpunkt är
intressant på många sätt.
Bl.a. var Kėdainiai på att bli huvudstad när Karl X Gustav blev hyllad som litauisk
härskare.
Programmet kommer att utformas i detalj av vår systerförening i Kėdainiai.
Dagens aktiviteter kommer att avslutas i och med att vi ändrar färjan 21.00

22 juni

Ankomst till Karlshamn 09.00

Priset för resan: SEK 5.000:--, innefattande färja, buss och 4 nätter på hotell. I priset ingår det
dessutom vissa måltider.
Detaljprogam utformas beroende på deltagarnas intresse och kommer att sändas ut till
deltagarna före resan.
Reseledare: Jarl Branting och Åke Carlson.
Anmälan senast 21 maj till Jarl Branting, jarl.branting@gmail.com
eller på telefon 073 181 67 43

