
 

Porin kansalliset seniorit ry      

LIETTUAN HURMAAVAT KAUPUNGIT: KAUNAS ja VILNA 29.8.-2.9.2022 

 
Tällä matkalla tutustumme vuoden 2022 kulttuuripääkaupunki Kaunasiin ja upeaan hansakaupunki 
Vilnaan, joka yllättää kävijän keskieurooppalaisella ilmapiirillään ja viehättävällä vanhalla 
kaupungillaan. Viehättävä Kaunas on Liettuan vanha pääkaupunki. Unescon maailmanperintölistalle 
kirjattu Vilna tarjoaa niin tunnelmallisia kellariravintoloita kuin historiallisia nähtävyyksiäkin.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
29.8. maanantai Kaunas 

 Bussikuljetus Porista Turkuun, jossa nautimme illallisen ennen lentoa. Illallisen jälkeen 
 jälkeen bussikuljetus Turun lentoasemalle. 
Klo 19:05 Lähtö WizzAirin reittilennolla Kaunasiin, jonne saapuminen klo 20:20. 

Kuljetus Kaunasin kaupunkiin ja majoittuminen keskustahotelliin.  
 

Hotelli Radisson Kaunas **** (paikallinen luokitus) 

   
K.Donelaicio g. 27, Kaunas 

 Hotelli sijaitsee Kaunasin keskustassa, 200 m päässä Laisves Aleja-kävelykadusta, jossa 
 on useita kahviloita ja ravintoloita. Vanhaankaupunkiin on 1,2 km. Hotellissa on ravintola 
 ja baari, kuntokeskus ja sauna. Hotellissa on spa-ja wellness- keskus, jonka palvelut 
 solarium, hierontahuone ja turkkilainen sauna on saatavissa lisämaksusta. Huoneissa on 
 kylpyhuone (suihku/ amme) , hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, kahvin/teenkeitin, 
 wi-fi. https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-kaunas 
  
30.8. tiistai  Kaunas 

 Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme tutustumaan vuoden 2022 kulttuuripääkaupunki 
 Kaunasiin ja sen nähtävyyksiin. Kiertoajelun yhteydessä kuulemme kaupungin 
 mielenkiintoisesta historiasta. Kaupunki sijaitsee kahden joen, Nemunasin ja Nerisin, 
 laaksossa. Kaunasilla on rikas historia, kaupunki on mm. toiminut Liettuan pääkaupunkina 
 vuosina 1920–1940. Kaunas on tunnettu kirkoistaan, luostareistaan sekä museoistaan. 
 Kaupungintalo, jota usein kutsutaan valkoiseksi joutseneksi, on nähtävyyksistä 
 tärkeimpiä. Muita nähtävyyksiä ovat mm. Ukkosjumalan talo, eläinpuisto ja 
 kasvitieteellinen puutarha. Vanhankaupungin kaunein kävelykatu on Vilnius gatve. 
 Lounas, jonka jälkeen ajamme hieman kaupungin ulkopuolelle Pazaislisin luostariin. 
 Kaunasin tekojärven lähellä sijaitseva luostari on myöhäisbarokin helmi. 
 
   
31.8. keskiviikko Kaunas – Vilna 

 Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja suuntaamme kohti pääkaupunki 
 Vilnaa. Ajoaika on noin 1,5 tuntia. Vilnaan saavuttua lähdemme kaupunkikierrokselle 
 ja kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä ja näemme mm. Vilnan katedraalin, 
 joka on perustettu paikalle, jossa muinoin on palvottu pakanajumalia ja mihin itse Vilnan 
 kaupunki on perustettu. Näemme myös jylhän goottilaisen Gediminasin linnan, Pyhän 
 Annan kirkon, kuuluisan Aamunkoiton portin ja pyhän Neitsyt Marian kuvan. Vanhassa 
 kaupungissa on n. 1500 rakennusta ja se onkin valittu Unescon maailmanperintölistalle, 



 

 koska siellä on edustettuna ainutlaatuinen sekoitus arkkitehtuurin eri tyylejä. Vilnassa on 
 myös Itä-Euroopan vanhin yliopisto, joka on perustettu vuonna 1579.  
 Kaupunkikierros tehdään osittain bussilla ja osittain kävellen. 
 Kierroksen päätteeksi syömme lounaan ja majoitumme keskustahotelliin. 
 
 Hotelli Congress Avenue **** (paikallinen luokitus) 

    
 Gedimino av 12, Vilna  https://www.congressavenue.lt/en/ 
 Hotelli sijaitsee Vilnan pääkadulla Gedimino prospektilla vain muutaman askeleen päässä 
 Vilnan kansallisteatterista ja presidentinlinnasta. Vilnan katedraalille on 5 min. 
 kävelymatka. Suurimmat liikkeet ja hyvät ravintolat sijaitsevat lähellä hotellia. Hotellissa 
 on ravintola ja aulabaari. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, 
 tv, minibaari, vedenkeitin, kahvinkeitin, kokolattiamatot. 
 
1.9. torstai  Vapaapäivä  

Aamiainen hotellissa. Päivä vapaat aikaa tutkia Vilnaa omin päin kaupunkia. 
Vanhankaupungin halki kulkee suosittu Pielies-katu, jonka varrella on kahviloita, 
ravintoloita ja liikkeitä. Myös sen sivukaduille kannattaa poiketa. Vilnia-joen rannalla 
sijaitsee kaupunginosa nimeltään Užupis, jonne perustettiin leikkimielisesti oma 
valtio. Užupisillä on oma perustuslakinsa, joka on nähtävissä Paupio-kadulla ja 
sen itsenäisyyspäivä on aprillipäivä.  
Entisessä KGB:n päämajassa sijaitsee Kansanmurhien uhrien museo, 
jossa kerrotaan mm. Vilnan ja Liettuan historiasta, neuvostoajoista sekä toisen 
maailmansodan aikaisesta natsien miehityksestä.  
 

 Illalla kokoonnumme yhteiselle illalliselle.  
 
2.9. perjantai Trakai 

 Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus puolen päivän aikaan ja lähdemme kohti 
Trakaita, joka sijaitsee 30 km päässä Vilnasta. Tutustumme mm. Trakain linnaan ja sen 

museoon. Trakain muinainen linnakaupunki sijaitsee Galve-järven keskellä. Sanan 
perusmuoto galva tarkoittaa päätä – kerrotaan suuriruhtinas Vytautasin heittäneen 
järveen vihollisen päitä 1400- luvun alussa. Totta tai tarua, Vytautas joka tapauksessa 
perusti ”uuden” Trakain. Lisäksi kuulemme mm. karaimiinien elämäntavasta. Karaimiinit 
on alun perin turkkilainen heimo, joka tulivat Vytautasin mukana nykyisien Etelä-Ukrainan 
ja Krimin alueelta Liettuaan suuriruhtinaan henkivartijoiksi. Osa heistä tosin oli kauppiaita 
ja käsityöläisiä. Karaimiineja on jäljellä enää parisataa, melkoinen osa heistä asuu juuri 
Trakaissa.   

 
 Trakaista suuntaamme kohti Kaunasia, jossa nautimme illallisen ennen siirtymistä 

Kaunasin lentoasemalle. 
 
Klo 20:50 Lähtö WizzAirin reittilennolla Turkuun, jonne saavumme klo 22:05. Bussikuljetus Poriin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lentohinta WizzAirin lento tulee maksaa heti varauksen yhteydessä. Varaus on heti sitova, joten 
peruutustilanteissa lentoyhtiö ei palauta suoritusta. Tällä hetkellä lennon hinta on 145 
euroa/suunta sisältäen ruumaan menevän matkatavaran ja palvelumaksun. 

 
 
Hinta: min 35 matkustajaa 
 575 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 30 -34 matkustajaa 
 595 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 25-29 matkustajaa 
 635 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 20-24 matkustajaa 
 695 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
  
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 130 euroa. 
 
 
Hintaan sisältyy: 

- Bussikuljetus Pori -Turku – Pori  
- kaksi yötä Kaunasissa ja kaksi yötä Vilnassa neljän tähden hotelleissa  
- neljä aamiaista, kaksi lounasta, kolme illallinen 
- opastettu kaupunkikiertoajelu Kaunasissa ja Vilnassa 
- opastettu retki Trakain linnaan  
- sisäänpääsymaksut Pazaislisin luostariin ja Trakain linnaan 
- suomenkielisen oppaan ja matkanjohtajan palvelut 
- verot ja viranomaismaksut, arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 
 -    WizzAirin lennot Turku - Kaunas – Turku, lisämaksusta 

- ruokajuomat ja muut ruokailut 
- juomarahat 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 
käyttöä. 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 

viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
 
 

 
      ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Puh. 0440 477 070 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
KKV 2107/06/Mj 


