
20. januar 2016 

 
Kunsttur  

7. – 10. april 2016 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen op-
kræver vi eventuelle udgifter, der er forbundet 
med frameldingen (fx første nat på hotel) 
eller minimum et afbestillingsgebyr på 200 kr. 

 

  

Godt nytår til alle fra SAS Art Club Dan-
mark”! Vi er klar med årets første invitati-
on til en kunsttur til Vilnius. Vilnius er ho-
vedstaden i Litauen, der blev selvstæn-
digt i 1991. I Vilnius bor en halv mio. 
mennesker. 
  
Prisen for turen er 2.225 kr. pr. person i 
delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 
505 kr. Prisen dækker tre overnatnin-
ger, morgenmad, entreer, sightseeing 
ture og to fælles middage (drikkevarer 
ikke inkl.). Der rejses på egne billetter. 
Tilmelding senest den 18. marts 
2016. 

 

Torsdag 
7. april 

Ankomst med fly (SAS flyver direkte fra CPH kl. 8.10, 13.10 og 21.00). Indkvartering på Atrium hotel, 
Pilies g. 10, LT 01123 Vilnius tlf. +370 5 2107777 E-mail: hotel@atrium.it Web: www.atrium.it. 
Om eftermiddagen besøger vi domkirken, som ligger ca. 300 m fra hotellet. Det er den vigtigste romerskka-
tolske domkirke i Litauen. Om aftenen mødes vi til drinks.  

Fredag 
8. april 

Efter morgenmad skal vi på en rundvisning i Vilnius, hvor vi bl. a. får set præsidentpalæet, St. Peters og 
Pauls kirke og KGB-museet. Efter frokost er der er guidet omvisning på National Art Gallery, der har en stor 
samlinger af moderne litauisk kunst fra det 20. og 21. århundrede. Om aftenen er der fælles middag. 

Lørdag 
9. april 

Vi skal efter morgenmad på en tur til byen Trakai, der er den tidligere hovedstad i hertugdømmet Lithauen  
ca. 30 km fra Vilnius. Byen ligger ved en billedskøn sø, og er en af de mest populære attraktioner i landet. 
Her er bl. a. ruinerne af Peninsula slottet, som blev benyttet af den jødiske sekt ”Karaiterne”. Derefter fort-
sætter vi til Trakaislottet, som ligger på en ø. Slottet er oprindeligt opført som et fæstningsværk, men blev 
senere bolig for hertugen og endnu senere fængsel. Nu huser slottet et historisk museum og er hjemsted for 
festivaller og koncerter. Derefter vil der være lidt tid til at udforske byen på egen hånd.  

Eftermiddagen er til fri disposition i Vilnius. Om aftenen fælles middag. 

Søndag 
10. april 

Til fri disposition og shopping. Hjemrejse direkte med SAS til CPH kl. 14.45 med SK1743 (eneste direkte fly 
den dag, men masser af andre forbindelser). 

 
Venlig hilsen 

Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14  Heddi Toft, tlf. 20 33 32 84 
Email: erik.andersen2@mail.dk  Email: Heddi.Toft@gmail.com  
 

Tilmelding til SAS Art Clubs tur til Vilnius 7. –10. april 2016. Sendes til Erik.Andersen2@mail.dk eller pr. 
post til Erik Andersen, Amager Strandvej 110B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

 � Dobbelt       � Enkelt 

Rygerværelse 

 � Nej  � Ja, hvis muligt 
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 18. marts 2016. 

Foreløbigt program: 
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