Vilnius stadssilhuett med sina många kyrkor och kullar.

Vilnius och Kaunas
En specialresa till Litauen med Hans Lepp för SAAB:s konstförening
26 – 30 augusti 2021
Följ med på en spännande resa till Litauen. Vi fördjupar oss i landets rika kultur präglad av att ligga i
skärningspunkten för katolicismen, den rysk-ortodoxa kristendomen och judendomen. Vi besöker
kulturmiljöer och museer i Vilnius och Kaunas och den medeltida huvudstaden Trakai. I Kaunas stiftar vi
bekantskap med Baltikums största konstnär symbolisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis och i Vilnius
möter vi de vackra barockkyrkorna och moderna konstmuseer. Ciceron på resan är konsthistorikern och
Baltikumkännaren Hans Lepp.
Dag 1. Torsdag 26 augusti.
Kl 10:30 avresa med hyrd buss från SAAB i Linköping. Ca kl 13:30, ankomst Arlanda incheckning. Ciceron Hans
Lepp möter. Lunch på egen bekostnad på Arlanda.
Kl. 16:00 avgång med SAS till Vilnius. Kl. 18:25 ankomst Vilnius. Här möter vår litauiska färdledare Dalia
Mečkauskaitė, som också är auktoriserad vilniusguide.
Busstransfer till Kaunas och Hotel Kaunas. Efter incheckning middag på hotellet ca kl. 20:30 lokal tid (kl. 19:30
svensk tid)
Dag 2. Fredag 27 augusti. Kl. 07:00 – 09:00 frukost. Kl. 09:15 samling för stadsvandring längs Laisvėsavenyn
omgiven av vackra byggnader från slutet av 1800-talet och 1900-talets början, bl a besöker vi här det gamla
presidentpalatset från Lituens självständighetsperiod 1918-1940. Vi fortsätter till det stora torget där också stadens
äldsta delar ligger. Här ser vi den gamla borgen och besöker den vackra Peter och Paulskatedralen. Katedralen från
tidigt 1400-tal, men med många ombyggnader under seklerna är Litauens största gotiska kyrkobyggnand. Efter
gemensam lunch hand samlas vi på hotellet för promenad till stadens främsta sevärdhet, Čiurlionismuseet tillägnat
bildkonstnären, poeten och kompositören Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911). Han räknas som en av
de viktigaste konstnärerna inom symbolismen med sin syntes av bildkonst och musik. Efter besök į samlingarna får
vi museets konsertsal lyssna till något av Čiurlionis pianostycken med pianisten Motiejus Bazaras. Här ser vi även
verk av andra konstnärer. Gemensamt eftermiddagskaffe, därefter egen tid i vackra Kaunas. Middag på egen hand.
Dag 3. Lördag 28 augusti. Efter frukost och utcheckning besöker vi Litauens största kloster, Pažaislis som även är
landets främsta barockbyggnad. Klostret grundades 1662 av kamaldoleseorden. Under historien gång har klostrets
sedan tillhört ryskortodoxa kyrkan, fungerat som sjukhus och arkiv innan det på 1990-talet återlämnandes till
katolska kyrkan. Idag fungerar det åter som kloster.
Vid lunchtid kommer vi fram till Trakai. Staden var huvudstad i Litauen under 1300-talet. Här besöker vi det
medeltida slottet grundat av Vytautas den Store.
Trakai är även centrum för den karaimisk minoriteten. Storfurste Vytautas den store bjöd år 1397 in flera hundra
karaimiska familjer från Krim (som då också var en del av det Litauisk väldet) till att bo i Trakai. Syftet med inbjudan
var att karaimerna skulle tjänstgöra som slottsvakter vid slottet i Trakai. Än i vår tid bor här karaimer. Längs med

Karaimu gatve ser vi ett flertal av deras karakteristiska hus. Här finns besöker vi också en kenesan, karaimernas
gudstjänstlokal. Vi intar lunch på en av stadens karaimiska restauranger.
På eftermiddagen kommer vi fram till Vilnius och vårt hotell Artis, med vackert läge vid gamla stan. Efter incheckning
gör vi en kortare vandring i staden och ser den berömda katedralen helgad åt St. Stanislaus och St. Ladislas (på
svenska Vladislav). Helgedomen fick under 1700-talet sin nyklassicistiska fasad. Katedralen är Litauens äldsta
kyrka, grundad av kung Mindaugas 1 år 1251. Efter hans död (han mördades år 1263) återföll Litauen i hedendom
och katedralen fungerade då som hednatempel. I kyrkan kan vi bl.a. beundra Sankt Kasimirs gravkapell, ett av de
finaste exemplen på den högklassiga barockkonst som utvecklades i staden. St Kasimir var prins av Polen och
storfurstendömet Litauen. Han dog vid unga år, helgonförklarades 1522 och förklarades senare som Litauens
skyddshelgon. Middag på egen hand.
Dag 4. Söndag 29 augusti. Promenad till Storhertigens slott, uppfört på tre öar under 1300-talet. Slottet har en
mycket dramatisk bakgrund – det har varit fästning, kungligheters bostad, bl.a. residens för den litauiske storhertigen
under den polsk-litauiska dubbelmonarkin, fängelse för politiska fångar m.m. Efter att ha förfallit till ruiner
påbörjades i början av 2000-talet en återuppbyggnad av slottet som kom att återinvigas 2009. Vi får här en guidad
visning om Litauens historia.
Efter förmiddagskaffe på egen hand guidar Hans och Dalia oss genom Gamla staden i Vilnius. Vi besöker sedan det
nya Moder Art Museum ritat av den amerikansk-israeliske stjärnarkitekten Daniel Libeskind. Här får vi en guidad
visning av den aktuella utställningen. Efter lunch på egen hand runt stora torget fortsätter vi vår stadsvandring och
besöker några av kyrkor som staden är berömd för. Vi tar oss till Ausrosporten, ”Gryningsporten”, vars kapell
innehåller den berömda målningen av ”svarta Madonnan” och är ett mycket känt pilgrimsmål för katoliker över hela
Europa. Vi ser även den vackra lilla tegelkyrkan St Anna, utsmyckad med 33 olika sorters tegel. Denna gotiska kyrka
från sent 1400-tal lär ha fascinerat Napoleon så mycket att han funderade på att flytta den till Paris som krigsbyte.
Dessa planer kom lyckligtvis inte till utförande, Napoleon nöjde sig med att utnyttja kyrkan som sädesmagasin. Dalia
tar oss sedan med till stadsdelen Užupis som kallas för Vilnius Montmartre. Den lilla stadsdelen bestående av äldre
hus belägna på olika kullar hyser mer än 1 000 konstnärer som med sina hem och ateljéer skapar en intensiv
atmosfär, inte minst är det en upplevelse att vandra runt bland de färgrikt och fantasifullt utsmyckade byggnaderna.
Gemensam middag.
Dag 5. Måndag 30 augusti. Kl. 07:00 – 09:00 Frukost och utcheckning. Kl. 10 besök på litauiska nationalmuseet
där vi ser den berömda samlingen av katolska vägkrucifix och andra föremål ur den etnografiska samlingen. Lunch
på egen hand.
Kl. 13:45 avresa från hotellet med buss. Kl. 14:00 – 15:30 Guidad visning på det nya Nationalgalleriet. Här bekantar
vi oss med samlingarna av litauisk konst från 1800-talet fram till idag. Kl 16:00 Besök i Petri och Paulikyrkan (invigd
1676), den mest imponerande av Vilnius alla barockkyrkor, dess interiör med mer än 2 000 statyer i stuckatur inne i
kyrkorummet är unik i Europa. Statyerna är placerade gruppvis efter deras innebörd – bibliska, historiska, mytiska
etc. En altarskulptur i trä visar en Kristusbild försedd med naturligt hår.
Ca kl. 17:30 ankomst Flygplatsen. Incheckning och middag på egen hand på flygplatsen. Kl. 19:00 avgång med SAS
Kl. 19:25 ankomst Stockholm. Transfer till Linköping. Ankomst Linköping ca kl. 23 inkl. kort stopp på vägen.
Hans Lepp: Hans är kulturråd och konsthistoriker utbildad i Sverige och Italien. Han har varit 1:e
intendent på Hallwylska Museet och Kungl. Husgerådskammaren och kulturråd vid Svenska
institutet. 1990-1994 var han Sveriges första kulturattaché i Baltikum med stationering i Tallinn.

Resefakta. Pris 10 575 SEK per person med del i dubbelrum.
I priset ingår: SAS Stockholm – Vilnius t & r, busstransfer Linköping – Arlanda t &r, två nätter på
fyrstjärniga Kaunas hotel, två nätter på fyrstjärniga Artis hotel i Vilnius, hotellfrukostar, två luncher,
tre middagar med vin Samtliga inträden och transporter enligt program, Hans Lepp och lokala
guider som medverkar under hela resan
Tillägg för enkelrum: 2100 SEK.
Bokning: bokning@mejtresor.se, tel: 0704-220174. Arrangör: Mejt Resor Ab. Org. nr 559015-3838. Mejt Resor AB
är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet. OBS!! Skulle
resan inte gå att genomföra pga corona återbetalas resekostnaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i
programmet.
OBS! Om Tallink återöppnar Stockholm – Riga linjen till vårt resedatum kan resa då komma att gå med
färjan vilket även ger möjlighet till besök i Riga.
Mejt Resor AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen, SRF, och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet

