
 

 
  
   

8-daagse vtbKultuur-rondreis  

  

 BALTISCHE STATEN 
 

tijdens de witte nachten 
 

Zo 7 t/m Zo 14 juni 2020  
  
  
  
  

  

 
 

  
  

 

  
   

 

Bonheiden & Keerbergen   



~ 2 ~  

  

Programma  
  

De Baltische staten hebben elk een eigen geschiedenis. De Esten oriënteerden zich vanouds op 

Finland en Zweden, de Letten op Duitsland en de Litouwers op Polen. En dat is goed te merken: 

zowel aan het stedenschoon als op culinair gebied. Estland, Letland en Litouwen waren eeuwen-

lang de speelbal van de geschiedenis. Slechts een korte periode waren ze onafhankelijk: van 

1920 tot 1940. Sinds 1990 zijn ze dat opnieuw. In 2004 werden de Esten, Letten en Litouwers 

volwaardige leden van de Europese Unie. Inmiddels hebben zij ook de euro ingevoerd. Eerder, in 

de Hanzeatische periode kenden de Baltische Landen ook al momenten van grote economische 

en culturele bloei. Toen werden zij echter overheerst door vreemde mogendheden: Denemarken, 

Duitsland, Zweden, Polen en Rusland. Deze culturele verscheidenheid weerspiegelt zich in de 

Baltische hoofdsteden. U zal genieten van het gemoedelijke en cultuurrijke Vilnius. U proeft de 

sfeer van het bruisende handelscentrum Riga, de Europese culturele hoofdstad in 2014. U vindt 

er de grootste Europese verzameling art nouveau architectuur. U ontdekt de middeleeuwse 

binnenstad van Tallinn, in zijn geheel erkend als werelderfgoed. De oude Hanzestad is vrijwel 

ongeschonden bewaard gebleven. 

  

Dag 1 - Zo 7 juni - Brussel - Vilnius  
  

Vertrek van Brussel Airport naar Vilnius met SN Airlines. Na aankomst op de International Airport 

en onthaal door onze Engelssprekende gids, vertrekken we met de autocar naar het 

stadscentrum. 
 

Avondmaal en overnachting in het hotel Radisson Blu Lietuva****.  

 

  
  

Dag 2 - Ma 8 juni - Vilnius  
 

Na het ontbijt bezoeken we de voornaamste bezienswaardigheden van de oude Hanzestad: de 

basilicale HH. Stanislaus- en Ladislauskathedraal, de Gediminastoren, de Peter- en Pauluskerk, 

de Sint-Annakerk, de Poort van de Dageraad en de oude universiteit.  
 

De kathedraal heeft lange tijd een 

belangrijke rol vervuld in de politieke 

geschiedenis van Litouwen. Het is de 

plek waar de groothertogen van Litou-

wen werden gekroond en veel leden van 

de koninklijke familie zijn begraven. De 

bijzondere hallenkerk wordt gekenmerkt 

door haar classicistische verschijning, 

met een Romeins-ogende ingang met 6 

grote pilaren. Ook het interieur, met 

bijzonder fraai hoofdaltaar en vele 

fresco's en schilderingen uit de 16e-19e 

eeuw, is een bezichtiging waard. Zoals 

bij veel kerken in deze regio staat ook de 

klokkentoren van de kathedraal van Vilnius los van het gebouw zelf. De ruim 50 meter hoge toren 

had ooit als onderdeel van het naastgelegen paleis een defensieve functie. 
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Er is een verhaal over de prachtige Sint Annakerk in Vilnius dat in 

1812 begint. Tijdens de Frans-Russische oorlog verliet het leger 

van Napoleon Bonaparte Rusland. Ze stopten bij Vilnius en keizer 

Napoleon, na het zien van deze kerk, sprak zijn wens uit om de 

Sint-Annakerk mee te nemen naar Parijs, 'in de palm van zijn 

hand'. Niemand kent de architect van deze kerk, maar er wordt 

gesproken over Michael Enkinger, die de kerk met dezelfde naam 

in Warschau heeft ontworpen. De voorgevel van de kerk is indruk-

wekkend gebouwd van 33 verschillende soorten bakstenen en 

rood geschilderd. Ook de architectuur van de hoofdgevel is iets 

anders dan de traditionele gotische stijl - de bogen worden omlijst 

door rechthoekige elementen met als doel de indruk van dynamiek 

te creëren. 
 

Na de lunch, rijden we naar Trakai 

idyllisch gelegen aan het Galve meer. 

Trakai was de voormalige hoofdstad van 

het prinsdom van Litouwen. We bezoeken 

er het gotisch, in baksteen opgetrokken 

kasteel uit de 15e eeuw. Het versterkt 

kasteel werd waarschijnlijk gebouwd als 

verdediging tegen de voorbijtrekkende 

kruisvaarders.   
  

Na het bezoek rijden we terug naar Vilnius voor het avondmaal en overnachting in hotel Radisson 

Blu****. 

 

  
  

Dag 3 - Di 9 juni - Vilnius - Riga  
  

Na het ontbijt en uitchecken in het hotel rijden we naar de Kruisenheuvel, één van de heiligste 

plaatsen in Litouwen. Honderdduizenden kruisjes, groot of klein, sieren de heuvel.  
 

Vervolgens rijden we naar Letland, waar we het Paleis van Rundale, één der mooiste barok-

kastelen van het land bezoeken. De 18e 

zomerresidentie is ontworpen door de 

beroemde Italiaanse architect Rastrelli, 

die eveneens het Winterpaleis in Sint-

Petersburg ontwierp.  
 

Via het heuvellandschap zetten we onze 

tocht verder naar Riga, de hoofdstad 

van Letland. Riga is de grootste van de 

3 Baltische hoofdsteden en werd in 

1201 gesticht door de Duitse bisschop Albert. In deze oude Hanzestad kunt U eindeloos 

doorheen de oude steegjes wandelen.   
   

Avondmaal en overnachting in hotel Welton Riverside****. 
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Dag 4 - Wo 10 juni - Riga  
  

Na het ontbijt bezoeken we de oude stad, het kasteel van Riga en de kathedraal. Het oude 

centrum van Riga lijkt één groot museum: smalle straatjes met kinderkopjes omringd door 

gebouwen uit de Middeleeuwen en in het nieuwe Riga straten vol monumentale Jugendstil 

gebouwen. Daar dankt Riga zijn bijnaam 'Jugendstilhoofdstad van de wereld' aan. 
 

  
 

Na de lunch volgt een bezoek aan de Sint-Peterskerk, de Zweedse poort, de Drie Broeders (drie 

aaneengesloten huisjes die het mooiste voorbeeld vormen van Middeleeuwse architectuur in 

Riga), de gildehuizen en het Vrijheidsmonument.  De Dom van Riga, gebouwd in 1211, is de 

grootste kerk van de Baltische Staten. Het orgel, één der beste van Europa, bezit 127 

stemregisters en 6718 orgelpijpen.  
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Avondmaal en overnachting in hotel Welton Riverside****. 

 

 
 

Dag 5 - Do 11 juni - Riga  
  

Na het ontbijt, uitstap naar het Gauja Nationaal Park en de stad Sigulda. In 1207 werd hier door 

de Orde van de Zwaardbroeders een kasteel gebouwd, nu een ruïne.  In de heuvels rond Sigulda 

ligt het kasteel van Turaida, dat in de 17e eeuw gedeeltelijk vernietigd werd toen de kruitkamer 

getroffen werd door de bliksem. Vlak bij het kasteel staat een houten kerk waar de Roos van 

Turaida begraven ligt. Zij was een negentienjarig meisje dat in 1620 door een Poolse officier werd 

vermoord in de grotten rond de vesting. Volgens de overlevering was zij verliefd op een tuinman 

van een nabijgelegen vesting, maar werd zij door de officier in de val gelokt.  

  
 

Na de lunch rijden we terug naar Riga en krijgt u wat vrije tijd.  
  

Avondmaal en overnachting in hotel Welton Riverside**** 

 

 
 

Dag 6 - Vr 12 juni - Riga - Tallinn 
  

Na het ontbijt en uitcheck in het hotel verlaten wij Riga. We rijden langs de kust en bezoeken 

Parnu. Na de lunch doorkruisen we de Noord-Estse bossen om tenslotte Tallinn te bereiken.  
  

Avondmaal en overnachting in hotel Radisson Blu Olümpia****. 

 

 
 
Dag 7 - Za 13 juni - Tallinn  
  

Na het ontbijt, bezoeken we Tallinn, één der best bewaarde Hanzesteden van Europa. De 

stadstour brengt ons naar de stadswallen, het Toompeakasteel, de Domkerk, de Kathedraal, het 

middeleeuws stadhuis en het Gildehuis.   

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turaida&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turaida&action=edit&redlink=1
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Na de lunch bezoeken we het Kadriorgpark inclusief het hedendaags kunstmuseum KUMU en het 

Kadriorgpaleis, het voormalige zomerpaleis gebouwd in 1718 voor tsaar Peter de Grote. Het toont 

naast de historische vertrekken ook enkele kunstwerken van Europese en Russische meesters. 

In dit uitermate prachtige paleis is het museum voor schone kunsten ondergebracht.  
 

Avondmaal en overnachting in hotel Radisson Blu Olümpia****. 

 

 

 
 

Dag 8 - Zo 14 juni - Tallinn - Brussel  
  

Na het ontbijt bezoeken we de overdekte markt en het Lennusadam (het Estonian Maritime 

museum). Het museum werd in 1935 opgericht op initiatief van de voormalige kapiteins en 

matrozen en richt zich op de geschiedenis van de zeevaart en marine in Estland. Meerdere 

schepen zijn tentoongesteld in de loods waaronder de onderzeeër Lembit uit 1934, het 16-eeuws 

scheepswrak Maasilinn en de ijsbreker Suur Tõll. Ook bevindt zich hier een replica van een 

watervliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

Na de lunch transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussels Airport. 

 

 

  

 

Praktisch  
  

Vluchtschema (onder voorbehoud)  

7 juni - SN2371 Brussels Airport - Vilnius International Airport VNO (Lithuania)  13.10-16.25 u.  

14 juni - LO2977 Tallinn Airport TLL (Estonia) - Brussels Airport 18.05-19.40 u.   
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Hotels  

Radisson Blu Lietuva**** 
 

  

Welton Riverside**** 
 

  

Radisson Blu Olümpia****. 
 

  
 

Deelnameprijs*  

• 1.775,00 € per persoon in een 2-persoonskamer   

• toeslag voor een 2-persoonskamer voor single gebruik: € 210,00  

* Deelname: uitsluitend voor leden van vtbKultuur of voor wie lid wordt (de vtbKultuur-pas kost 

slechts € 10,00 voor het ganse gezin en voor een heel jaar).  

Als je aangesloten bent bij VAB ben je automatisch lid van vtbKultuur!  

  



~ 8 ~  

  

 

De deelnameprijs kan worden herzien als gevolg van een wijziging:  

a) van de luchthaventaksen op het ogenblik van uitgifte van de vliegtuigtickets  

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten.  
 

Inbegrepen:  

- rechtstreekse heenvlucht met Brussels Airlines en terugvlucht met Lot 

- de luchthaventaksen  

- verblijf in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van overnachting met ontbijt 

- alle maaltijden vanaf het avondmaal op dag 1 t/m lunch op dag 8 

- alle verplaatsingen en transfers ter plaatse  

- alle toegangsgelden voor de bezoeken en bezienswaardigheden vermeld in het programma  

- lokale Engelstalige gids 

- fooien voor gids en chauffeur 

- eigen draadloos audiofoonsysteem  
  

Niet inbegrepen:   

- annulerings- en bijstandsverzekering  

- niet in het programma vermeldde dranken en persoonlijke uitgaven  

  

Om deel te nemen:  

- het ingevulde inschrijvingsformulier mailen naar keerbergen@vtbkultuur  

- onmiddellijk nadat je de bevestiging van je inschrijving ontvangen hebt een voorschot van € 

550,00 per persoon storten op de bankrekening BE60 9795 4287 6770 van vtbKultuur Keer-

bergen  

- vóór 26 april 2020 het saldo betalen.  

   

Let wel!  

- Programma-aanpassingen blijven mogelijk echter zonder impact op de globale inhoud.   

- Inschrijven is vereist en is pas definitief na betaling van het voorschot.  

- Verzekering collectieve reizen P&V verzekeringen:  

  De premie voor deze reis bedraagt € 30,00 per persoon en de verzekerde waarborgen zijn:  

•  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: lichamelijke letsels & materiële schade is gedekt  

•  Bijstand: gedekt  

•  Rechtsbijstand: gedekt  

•  Ongevallen reizigers: overlijden tot € 30.000,00 - blijvende ongeschiktheid: niet gedekt  

•  Bagage (reisgoed): tot € 1.000,00   

•  Annuleringskosten: gedekt  

  

Een programma van vtbKultuur Bonheiden/Keerbergen, gerealiseerd i.s.m. Asteria Expeditions - 

Lic. A1095  

  

Programmafolder 06/10/2019  

© vtbKultuur Keerbergen  

  

* * * * * * * * * *  


