bijlage rondreis Baltische Staten Compleet
In de noordoosthoek van Europa liggen de drie Baltische Staten: Estland, Letland en Litouwen.
Met elkaar verbonden door de geschiedenis, maar toch ieder met een geheel eigen cultuur,
landschap en taal. Eeuwenlang ingeklemd gezeten tussen het grote Russische Rijk en de
Oostzee vinden we hier een heerlijke mengelmoes van stijlen en stoere vestingen, paleizen,
kerken en handelshuizen uit de tijd van de Hanzebond. Vooral de hoofdsteden zijn de laatste
jaren meer en meer westers geworden; tradities en moderniteit gaan er hand in hand. Al deze
contrasten zorgen voor een fascinerende drielandenreis.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden en gidskosten
Een indicatie voor de entreeprijzen is lastig te geven, aangezien je tijdens deze reis nauwelijks als
groep een monument zult betreden. De reisleiding hanteert over het algemeen het principe 'zelf
betalen', ook omdat 65-plussers en studenten (denk aan studentenkaart!) op veel plaatsen reductie
krijgen of zelfs gratis entree hebben. Je wordt vrijgelaten in je keuze (bijv. bij kasteel Rundale in
Letland zijn vele combinatietickets mogelijk, het is aan jezelf om te bepalen welk ticket voor jou het
meest geschikt is). Hieronder geven we je tóch een aantal reguliere entreeprijzen, zodat je een
beetje weet waar je rekening mee kunt houden.
Indicatie entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen):
Vilnius - universiteit en St. Jan kerk
ca. € 3
Trakai - waterslot
ca. € 8
Kaunas – Pazaislisklooster
ca. € 4
Nida - vissershuis/museum
ca. € 3
Nida - huis/museum Thomas Mann
ca. € 2,50
Siauliai - Kruisheuvel
gratis
Rundale - paleis en tuinen
ca. € 13
Riga - Dom
ca. € 4,50
Riga - Petrikerk tentoonstelling
ca. € 3
Panoramatoren
ca. € 9 - €11
Sigulda – Turaidakasteel + Dainapark ca. € 4,50 - €6
Tallinn - Dom
ca. € 5
Tallinn – Kadriorg paleis – museum
ca. € 6,50
Tallinn – Kadriorg paleis – tuin
gratis
Tallinn – KUMU kunstmuseum
ca. € 8
Lokale gidsen
ca. € 15
Neem je deel aan alle bezoeken, houd dan rekening met een totaalbedrag van ca. € 92 per persoon
(afhankelijk van groepsgrootte). Dit bedrag is inclusief alle hierboven genoemde entreekosten en
de kosten voor de lokale, veelal Engelssprekende, gidsen.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het
toelaat kunnen er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele
entreegelden in deze bijlage niet genoemd zijn. Het kan ook zijn dat niet alle genoemde
bezienswaardigheden ook daadwerkelijk bezocht worden.
Optionele excursies
Tijdens deze reis worden er in principe geen optionele excursies aangeboden.
Fooi chauffeur en reisleiding
Een fooi geven aan je chauffeur en reisleiding is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als je tevreden
over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op
prijs gesteld worden. Namens hen hartelijk bedankt.

Audiosysteem
Voor meer comfort wordt er gebruik gemaakt van een audiosysteem. Iedereen heeft
oordopjes/koptelefoons, waarmee je de reisleiding (met microfoontje) uitstekend kunt horen. Bij
verkeersgeluiden of als je een stukje afdwaalt om bijvoorbeeld een foto te maken, is de uitleg nog
steeds prima te volgen.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede
mobiliteit zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de
touringcar kan de groep ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met
traplopen en je kunt zelfstandig of met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde
boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze
rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je voorbij moeten
laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw
situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je
reisgezelschap is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar,
houd je aan alle afspraken qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom:
maak er samen een fijne reis van!
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