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                       BALTISCHE STATEN 

                                                    een cultuurhistorische verkenning 

 
 
 

Na het uiteenvallen van de Sovjetunie ontdekte Europa de schoonheid van de 
Baltische landen  aan de Oostzee. We laten u kennismaken maken met de kunst en 
cultuur van Estland, Letland en Litouwen, van het middeleeuwse Tallinn en het 
barokke Vilnius tot de art nouveau in Riga. 
 

 
 
Dag 1 Hasselt – Zaventem - Tallinn 
Vertrek vanuit Hasselt om 06u00 aan de achterzijde van het Cultureel Centrum. 
Transfer naar de luchthaven van Zaventem voor de vlucht naar Tallinn. 
Vlucht met Estonian Air : 09u50 - 13u00. 
Na de lunch maken we kennis met  Tallinn,  hoofdstad van Estland en culturele hoofdstad 2011, sinds 
1997 als werelderfgoed erkend door Unesco. 
We bezoeken de benedenstad met het stadhuis, de oude apotheek, de kerk van St.-Nicolaas van Bari 
en het Dominicanenklooster. Vervolgens de bovenstad met het kasteel van Toompea, het Parlement, 
de Maagdentoren en de omgevende kerkjes. 
We eindigen met een bezoek aan de orthodoxe Alexander Nevski- kathedraal en de Dom uit 1233.  
Avondeten en overnachting in Tallinn, hotel Radisson Blu Olümpia. - www.radissonblu.com 
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Dag 2 Tallinn 
In de voormiddag brengen we en bezoek aan het KUMU, het nieuwe Kunstmuseum  van Estland. De 
vaste collectie van het museum toont werk van Estlandse kunstenaars  uit de 18

de
 en 19

de
 eeuw, 

terwijl tijdelijke tentoonstellingen een beeld geven van de hedendaagse kunst. 
In de buurt van het Kadriorgpaleis  bezoeken we nog de ruïnes van het Brigittaklooster. 
Na de lunch is er wat vrije tijd voorzien om nog wat te genieten van het sprookjesachtige Tallinn. 
Avondmaal en overnachting in Tallinn. 
 
Dag 3 Tallinn – Sigulda - Riga 
Na het vertrek uit Tallinn  bezoeken we het Nationaal Park van het Gaujadal, ook 
wel “Lets Zwitserland” genoemd, met ruïnes van verschillende kastelen.  
Bezoek aan Sigulda, beroemd om zijn kasteel uit de tijd der kruisridders. 
Vervolgens bezoek aan het kasteel van Turaida uit de 13

de
 eeuw. 

Na de lunch in een historisch kader in  Sigulda zetten we de reis verder naar Riga 
in Letland. 
Avondmaal en overnachting in Riga, hotel Tallink. – www.hotels.tallink.com  

   
Dag 4 Riga 
Kennismaking met Riga, met zijn pittoreske straatjes ook wel “ klein Parijs” genoemd.  
We bezoeken de Dom, de grootste kerk der Baltische landen, vervolgens de Zweedse Poort en de 
Kruittoren, de gebouwen van de Grote en de Kleine Gilde, de huizenrij van de Drie Gebroeders, de 
Sint-Johanneskerk en het Parlement. 
Na de lunch wandelen we doorheen de buurt van de art nouveau of Jugendstil van Riga. In het 
kuuroord Jurmala aan de Golf van Riga kunnen we meer dan 3000 merkwaardige houten 
bouwwerken bewonderen. 
Avondmaal en overnachting in Riga. 
 

 

 

 

 

 

   

 

     
 
 
  
  
 
Dag 5 Riga – Rundale – Kaunas 
Vertrek  naar Kaunas, met onderweg een bezoek aan het paleis Rundale.  Het 
werd in de 18

de
 eeuw gebouwd door de Italiaanse architect Rastrelli, die ook het  

Winterpaleis in Sint-Petersburg bouwde. 
Lunch in het historisch kader van het Mezotne-paleis. 
In de loop van de namiddag doorreis naar Litouwen met een bezoek aan de  
Kruisenheuvel, een echt bos van meer dan 100.000 kruisen uit de hele wereld. 
Avondmaal en overnachting in Kaunas, hotel Europa Royale. – www.groupeuropa.com  

 
Dag 6 Kaunas – Klooster Pazaislis – Vilnius 
Bezoek aan de Kaunas, waarvan het historisch centrum zeer goed bewaard bleef. 
We bezoeken er het Raadhuisplein, het oude marktplein, omgeven door huizen van de Duitse 
handelaars uit de 15

de
 en 16

de
 eeuw ; de ruïnes van het kasteel uit de 13

de
  eeuw, de Vyautaskerk en 

het Perkunashuis. 
Na de lunch in Kaunas, doorreis naar Vilnius met bezoek aan het barokke Pazaislisklooster met 
imposante koepel, een der grootste monumenten van Noord-Europa. 
Avondmaal en overnachting in Vilnius, hotel Artis . - www.centrumhotels.com 
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Dag 7 Vilnius – Trakai - Vilnius 
Bezoek aan de Oude Stad van Vilnius met de Poort van de Dageraad, het Kathedraalplein, de 
Piliesstraat met monumenten uit  de 16de tot 18

de
 eeuw, het Stadhuis, de  Universiteit, oudste van 

Oost Europa, en de Sint-Annakerk, waarvan de torens met 33 verschillende soorten steen zijn 
gebouwd. 
Na de lunch vertrekken we naar het kasteeleiland Trakai, centrum van het Groothertogdom Litouwen 
en residentie van de Groothertogen in de 14

de
 eeuw. 

Avondmaal met folklore show in Belmontas en overnachting in Vilnius. 

            
Dag 8 Vilnius – Zaventem – Hasselt 
Bezoek aan de oude bibliotheek van de uninversiteit en aansluitend bezoek aan het schilderachtige 
Uzupis, de kunstenaars republiek in het plaatselijke Montmartre. 
Om 11u30 vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht  met SN Brussels Airlines om  14u00 en 
aankomst te Zaventem om 15u40, waarna transfer naar Hasselt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


