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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

De Baltische Staten: verrassend en
veelzijdig
Fantastische reis naar Vilnius, Riga en
Tallinn met zeer centraal gelegen hotels

De Baltische Staten
Met gepaste trots brengen wij deze nieuwe bestemmingen onder uw
aandacht, met VEEL INCLUSIEF! De Baltische Staten hebben een rijke
geschiedenis en met name de drie hoofdsteden zijn hoogtepunten
tijdens uw reis. De oude binnensteden van Tallinn, Riga en Vilnius
hebben een uniek karakter met gebouwen in verschillende stijlen
(middeleeuws, art nouveau en barok). Ook het landschap en de
natuur zijn er prachtig. Wat dacht u van de mondaine badplaats
Jurmala, of het natuurpark bij Koerse Schoorwal en natuurlijk het
eiland Saaremaa. De veelzijdigheid zal u verrassen! Estland, Letland en
Litouwen zijn sterk met elkaar verbonden door hun gezamenlijke
geschiedenis. De landen behoorden tot de Sovjet-Unie waarvan u met
name in Letland en Litouwen nog veel terugziet. Na de val van de
Sovjet-Unie in 1991 werden de staten alle drie onafhankelijk. Sinds
2004 zijn de landen trots lid van de Europese Unie. Toch zijn er ook

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

10 dagen vanaf

€ 1.635,- p.p.

Vertrekdata
5 oktober 2022

€1635

Inclusief
Transfer per luxe touringcar Limburg
- Brussel v.v
Vlucht Brussel- Vilnius met Brussels
Airlines incl. taks en belastingen
Vlucht Tallinn - Brussel met Air Baltic
incl. taks en belastingen
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genoeg verschillen te ontdekken, zoals de taal, de cultuur, het
landschap, het unieke karakter van de steden en de traditionele
gerechten op de menukaart. Alle excursies die genoemd worden zijn
INCLUSIEF en onder begeleiding van een Duitssprekende lokale gids.
U verblijft in alle hotels op basis van halfpension. Zoals u van ons
gewend bent is deze reis inclusief transfer per luxe touringcar naar de
luchthaven Brussel. Natuurlijk staat onze Het Zuiden & Jacobs
reisbegeleiding u de gehele reis met raad en daad bij. Wij zijn er klaar

20 kg bagage per persoon
2 overnachtingen in Hotel Panorama
Vilnius***
2 overnachtingen in Hotel Ibis Styles
Klaipeda***
2 overnachtingen in Hotel Bellevue
Park Hotel***

voor! Gaat u mee?

3 overnachtingen in Hotel Ibis Tallinn

Dag 1 - Heenreis - Brussel - Vilnius (Litouwen)

9x ontbijt en diner inclusief, behalve

In de ochtend wordt u opgehaald voor uw transfer per luxe touringcar
naar de luchthaven van Brussel voor uw vlucht met Brussels Airlines
naar Vilnius. Bij aankomst staat de lokale gids en de transferbus voor
uw klaar. Onderweg naar uw hotel ziet u al de vele prachtige kerken
die Vilnius rijk is en de weelderig versierde huizen. U dineert in uw
hotel.

Dag 2 - Stadsrondleiding Vilnius - Bierkelder
Bambalyné incl. proeven
Na het ontbijt is het tijd voor een schitterende ochtend onder
begeleiding van een ervaren lokale gids in Vilnius. Vilnius heeft een
mooi oud centrum met heel veel schitterend bewaard gebleven
gebouwen uit de Baroktijd. Opvallend is het enorme aantal kerken,
zowel Katholieke kerken als Orthodoxe kerken. In de Oude Stad vindt
u klinkerstraatjes met mooie oude huizen uit de 13e-19e eeuw. Uw
gids zal u alle ins en outs vertellen. Niet voor niets staan deze op de
Unesco World Heritage lijst. In het hart van de Litouwse hoofdstad ligt
Cathedral Square, met daarachter Gediminas Hill met de resten van
de 14e eeuwse stadsmuur en de toren, ten zuiden ervan Pilies gatvé,
de hoofdstraat van de oude stad en ten westen ervan Gedimino
prospektas, de weg naar de nieuwe stad. Deze wordt gedomineerd
door de enorme Vilnius Kathedraal en het Paleis van de grote
Hertogen van Litouwen (Valdovu Rumai). Ook staat hier de
klokkentoren, ooit onderdeel van de stadsmuur van Vilnius. U kunt de
toren bezoeken voor wederom een mooi uitzicht over Vilnius en
Gediminas Hill. Na deze culturele happening is het de hoogste tijd om
alles te laten bezinken en rustig na te praten en bier te proeven in de
bekende bierkelder van Vilnius genaamd Bambalyné. Nudžiuginti,
oftewel proost! Diner en overnachting in uw hotel in Vilnius.

Dag 3 - Trakai & Klaipeda
Na het ontbijt is het tijd om deze indrukwekkende reis te vervolgen
naar het eindpunt van vandaag Klaipeda. Denkt u aan uw koffers? Uw
eerste stop vandaag is het indrukwekkende Kasteel Trakai gelegen in

Center ***
dag 9 (diner op eigen gelegenheid)
Lokale gidsen
Audiosysteem (oortjes)
Stadswandeling o.l.v. lokale gidsen in
Vilnius, Riga, Pärnu en Tallinn
Een bierproeverij in de beroemde
bierkelder Bambalyne inclusief
Litouwse snacks
Rondleiding en entree Kasteel Trakai
Bezoek aan de Kruisheuvel
Excursie Koerse Schoorwal
Entree en bezichtiging ThomasMann huis
Bezoek aan de markthallen van Riga
inclusief lokale gids en kleine Letse
proeverij
Rondleiding incl. entree traditionele
zuivelboerderij en een kleine
proeverij
Diner in een lokaal restaurant in
Tallinn
Toeristenbelasting
Het Zuiden en Jacobs reizen
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis
Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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het nationale park Traki. Dit park wordt omgeven door ca. 200

Reserveringskosten € 29,50 per

meertjes. In de namiddag brengt u een bezoek aan het historische

boeking

stadsgedeelte waar de restanten van het kasteel zijn te bezoeken,
gelegen op het langgerekte schiereiland. Onderweg brengen we nog

Niet genoemde maaltijden

een bezoek aan Kaunas, de vroegere hoofdstad van Litouwen. We
dineren en overnachten in ons hotel in Klaipeda.

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 4 - Klaipeda & Koerse Schoorwal
Vanochtend bezoeken we eerst het centrum van Klaipeda. Vervolgens
gaan we naar de “sahara” van de Baltische Staten, het natuurpark
Koerse Schoorwal, een echt pareltje van zandduinen langs de
Oostzee, 100 km lang en nergens breder dan 3 km. We brengen een
bezoek aan het vissersdorp Nida. U kunt hier genieten van een
schilderachtig uitzicht over de Koerse Lagoon en we brengen een
bezoek aan het voormalige huis (incl. reissom) van Nobelprijswinnaar
Thomas Mann. Proef ook zeker de lokale specialiteiten! Diner en
overnachting in Klaipeda.

Dag 5 - Heuvel der Kruisen & Riga
Vanochtend rijden we een mooie route via Palanga, een van de
mooiste oorden aan de Oostzee, naar Siauliai met de beroemde
Kruisheuvel. Een indrukwekkend schouwspel; naar schatting 2
miljoen kruisen van allerlei afmetingen en verschillende materialen.
Uw lokale gids vertelt u het hele verhaal. Vervolgens passeert u de
grens met Letland en brengen we een bezoek aan het Paleis Rundale,
van architect Rastrelli, het mooiste van de Baltische Staten. Verder
naar Riga waar u tegen het vallen van de avond zult arriveren. Diner
en overnachting in uw hotel. U bevindt zich nabij het centrum van
Riga, dus gaat u vooral ’s avonds nog even sfeer proeven op een
terrasje.

Dag 6 - Stadsrondleiding Riga
Na het ontbijt staat deze gehele dag in het teken van de prachtige
hoofdstad Riga. Heerlijk compact en bezaait met schitterende
gebouwen uit de Jugendstil architectuur. U maakt een uitgebreide
wandeling met uw ervaren gids, u bezoekt o.a. de Kathedraal. Eén van
de meest levendige plekken in Riga is het gebied rondom de oude
zeppelin hangars, die tegenwoordig als centrale markt dienst doen.
Niet alleen in de hallen kopen veel inwoners van de Letse hoofdstad
dagelijks haar verse producten, ook het gebied erom heen staat vol
marktkraampjes in de open lucht. Loopt u ook eens naar achteren
aan de kant van de oude, opgeknapte pakhuizen van Spikeri om te
zien dat de markt nóg veel groter is. Op deze markt wordt u
getrakteerd op heerlijke lokale producten. De rest van de dag is ter
vrije besteding. Wilt u even genieten van een kopje thee en een
relaxte vibe? Hippe barretjes, winkels en kunstgaleries wisselen elkaar
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af in Spikeri. Diner in uw hotel.

Dag 7 - Pärnu & Tallinn

Met vertrouwen op reis!

Overige info
Hotelnamen zijn onder voorbehoud
van wijzigingen

Na het ontbijt reist u naar Sigulda, vanwege de heuvelachtige ligging
ook wel het Klein Zwitserland van Letland genoemd. Vervolgens
verder langs de kust van de Oostzee naar Pärnu. Vanwege het strand
en de vele zomerfestivals wordt Pärnu officieus ‘zomerhoofdstad van
Estland’ genoemd, maar de stad is internationaal gezien vooral

Programma en vluchtdetails onder
voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

bekend vanwege het kuurdistrict. U maakt een stadswandeling
samen met uw lokale gids. De Elisabethkerk of Eliisabeti kirik in Pärnu
is een van de hoogtepunten van de stad. Gebouwd in 1747 en
vernoemd naar de Russische Tsarin Elizabeth, is de Elisabethkerk een
van de belangrijkste barokkerken van heel Estland. De kerk heeft een
prachtige oranjerode kleur. Rondom Pärnu lag vroeger de oude
stadsmuur, waarvan helaas weinig meer over is. Het enige dat nog
wel overeind staat is de rode toren. Het is toentertijd gebouwd in de
vijftiende eeuw en diende als gevangenis. De toren is het oudste
gebouw van de stad en staat symbool voor Pärnu. U heeft nog even
tijd om langs het strand te flaneren voordat de reis door prachtige
landschappen u naar Tallinn brengt. Onderweg stopt u bij een
zuivelboerderij waar op traditionele wijze yoghurt en kwark wordt
gemaakt. Uiteraard mag u ook hier proeven. In Tallinn dineert en
overnacht u wederom in een zeer centraal gelegen hotel. Gaat u er
vooral op uit nadat u gedineerd heeft.

Dag 8 - Stadsrondleiding Tallinn
Na het ontbijt is het tijd voor de verkenning van de zeer charmante en
fotogenieke stad Tallinn. De Middeleeuwse binnenstad van Tallinn
staat sinds 1997 op de UNESCO werelderfgoedlijst en niet voor niets:
het is er prachtig. Tijdens de stadswandeling neemt uw gids u mee
naar pittoreske straatjes en het centrale marktplein. Het hele oude
centrum bestaat uit straten met kinderkopjes en ademt de sfeer van
de Middeleeuwen. Kenmerkend zijn de prachtige gekleurde huizen,
waar u niet genoeg foto’s van kunt maken. Een heerlijke stad om ook
’s middags zelf te verkennen tijdens uw vrije tijd. U kunt er heerlijk
shoppen. Uw dineert in een gezellig middeleeuws restaurant midden
in het centrum. Kortom wederom een dag met een gouden randje!
Genieten!

Dag 9 - Vrije dag in Tallinn
Vandaag een volledig vrije dag in Tallinn. Na een indrukwekkende
rondreis langs de hoogtepunten van de Baltische Staten kunt u
vandaag heerlijk relaxen en uw dag indelen. Gaat u winkelen, een
museum bezoeken of Riga vanaf het water bekijken? De levendige
centrale markt is altijd een bezienswaardigheid op zich. Diner op
eigen gelegenheid.
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Dag 10 - Tallin - Brussel - Limburg
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Tallinn voor uw
terugvlucht (eventueel met overstap) naar Brussel. Na aankomst staat
onze luxe touringcar weer voor u klaar om u veilig naar Limburg te
rijden. Dan komt er vandaag een einde aan een werkelijk schitterende
sfeerreis door de Baltische Staten. Bepakt en bezakt met vele foto’s en
mooie herinneringen terug naar huis. We zien u graag weer terug op
één van onze andere reizen.

Hotel informatie
Hotel Panorama Vilnius ***
Het 3-sterrenhotel Panorama ligt in de historische binnenstad van
Vilnius in Litouwen en op 500 meter van de Poort van de Dageraad.
Het biedt kamers met gratis WiFi, satelliet-tv en een badkamer met
een haardroger. Alle lichte kamers van het Panorama zijn ingericht in
warme kleuren met klassieke meubels. De bovenste verdieping van
het hotel beschikt ook over een lounge, waar gasten kunnen genieten
van een panoramisch uitzicht op de stad. Er wordt elke ochtend een
gevarieerd ontbijtbuffet geserveerd in het ruime restaurant van het
hotel, dat gespecialiseerd is in Europese gerechten. De historische
Gediminas-toren en het stadhuisplein zijn te voet in 15 minuten te
bereiken.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (mei, juni en augustus 2022): € 297,Eenpersoonskamer (oktober 2022): € 268,Hotel website: http://panoramahotel.lt/
Hotel adres: Sodu Str. 14, Vilnius 01313 Litouwen
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Ibis Styles Klaipeda Aurora ****
Het 3-sterrenhotel ibis Styles Klaipeda Aurora is gevestigd in Klaipėda,
aan de rand van de Koerse Haf, op korte loopafstand van de nieuwe
haven. Het hotel biedt accommodatie met gratis gebruik van WiFi. De
kamers van het ibis Styles Klaipeda Aurora zijn modern en stijlvol en
voorzien van een kabel-tv, een telefoon en een badkamer met
douche. De historische binnenstad ligt op 2 km afstand en het
busstation bevindt zich op 4,8 km van het hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
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Hotel website: https://all.accor.com/hotel/A0X6/index.nl.sht...
Hotel adres: ibis Styles Klaipeda Aurora, Nemuno gatvė, Klaipėda,
Litouwen
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Wellton Riga Hotel & Spa**** of Islande **** Hotel
Wellton Riga Hotel & Spa****
Het moderne 4-sterrenhotel Wellton Riga Hotel & SPA ligt in het hart
van het oude centrum. De moderne kamers voldoen aan de
internationale standaarden. Ze hebben een klassiek, stijlvol design en
zijn ingericht in lichte kleuren. Ook zijn de kamers voorzien van theeen koffiefaciliteiten, comfortabele bedden en een eigen badkamer
met een haardroger.
Islande Riga Hotel****
Het Riga Islande Hotel ligt op het eiland Ķīpsala aan de rivier de
Daugava en biedt kamers met airconditioning, satelliet-tv, een
minibar en een kluisje. WiFi is gratis in alle ruimtes. De kamers van het
Riga Islande Hotel zijn klassiek ingericht met vloerbedekking en
houten meubels. Alle kamers beschikken over een eigen badkamer
met een haardroger. Het openbare strand bevindt zich op een paar
minuten wandelen van het hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.wellton.com/en
Hotel adres: Ķīpsalas iela 20, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1048, Letland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Hestia Europa**** Tallinn of Hotel Hestia
Ilmarine****
Hotel Hestia Europa****
Het 4-sterrenhotel Hestia Hotel Europa ligt op slechts 150 meter van
de haven van Tallinn. Het hotel heeft een elegant interieur, 2
schoonheidssalons en stijlvolle kamers met gratis WiFi en een
flatscreen-tv. Alle kamers van het Hestia Hotel Europa zijn voorzien
van airconditioning, een zithoek en een kluisje. Ze beschikken een
eigen moderne badkamer met een haardroger. In de lobbybar kunt u
van een drankje genieten. Hestia Hotel Europa ligt in de historische
wijk Rotermann, op 1 km van de prachtige oude binnenstad van
Tallinn.
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Hotel Hestia Ilmarine****
Hestia Hotel Ilmarine ligt op 290 meter van de oude stad van
Tallinn. Alle kamers van het hotel hebben een klassiek, pastelkleurig
interieur. Ze zijn voorzien van airconditioning en hebben een eigen
badkamer met een haardroger. De afstand naar het plein Raekoja
Plats en het stadhuis van Tallinn bedraagt 900 meter.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.hestiahotels.com/europa/en/
Hotel adres: Hestia Hotel Europa, Paadi, Tallinn, Estland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

