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Udsendes pr. e-mail  

København, den 2. oktober 2018 

Vilnius 4 til 7 oktober 2018 
 

.  

 

Kære rejsekammerater. Så er vi klar med det endelige program for vores tur til Vilnius.  

 

Vilnius er Litauens hovedstad. Byen ligger i den sydøstligste del af Litauen og er landets største by med ca. 

575.000 indbyggere. Vilnius var Litauens historiske hovedstad i middelalderen, og blev hovedstad i det 

selvstændige Litauen i 1991. Den er administrations- og handelsby, der ligger på begge sider af floden Neris. Byen 

var europæisk kulturhovedstad i 2009 sammen med Linz i Østrig. 

 

Vilnius kaldes også de baltiske landes juvel, en by med en dragende effekt.  

Byen er bizar og smuk på samme tid, den er charmerende og indbyggerne  

varme. Du bliver snart lidt fortryllet her. Vilnius har Europas største barok- 

bymidte, der er erklæret som UNESCO kulturarvs-sted. Skylinen er et virvar  

af kirkespir - som sætter en helt særlig kulisse og stemning, sammen med  

brostens-gaderne, de utrolige udsigter fra byens bakketoppe, og de mange  

kunstværksteder. Vilnius har en dramatisk historie, senest i Sovjet-tiden.  

Man kan besøge KGBs tidligere tortur-celler og se den jødiske ghetto, minder om en tid der var hård. Eller tage en 

vandretur rundt i Vilnius og opleve byen, hvis charme er uomtvistelig. Her er en by der har fundet sin egen skønhed 

og den har i øvrigt et viltert byliv at byde på. 
 

 

Rejseplan: 
 

Torsdag d. 4. oktober, kl. 06:30 Møde i Københavns lufthavn – Terminal 3. 

kl. 08:05 Afrejse – København med SAS SK744 
1stk. indchecket bagage á max 23 kg pr person + 1 stk håndbagage max 8 kg.  

Husk gyldigt pas, det blå sygesikringskort og forsikringer. 

kl. 10:35 Ankomst – Vilnius, Litauen. 
 

Vi sørger for taxi-transport til hotellet. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjti6CMubLaAhVrJpoKHRBzB8UQjRx6BAgAEAU&url=http://www.veidas.lt/kaip-suletinti-gyvenimo-tempa&psig=AOvVaw1MVse8F_DCTnBbXdzfdsCf&ust=1523543786158267
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Hotel:  Hotel Conti **** Vilnius 

Raugylos g. 7-9. Vilnius Old town. 

Et 4-stjernet hotel beliggende central I den gamle bydel. 
 

Vi indkvarteres i enkeltværelser, som er klassisk indrettede med aircondition, TV og 

eget badeværelse. I hotellets restaurant, som ligger under et stort glastag, serveres et 

bredt udvalg af litauiske og internationale retter. Her serveres også den daglige 

morgenbuffet. 

 

I hotellets loungeområde findes også en bar, ligesom der, i hotellets umiddelbare 

nærhed, findes adskillige restauranter og barer.  

Hotellet har egen gaveshop, Fitness Center, Spa og Sauna. 

 

 

Afstande fra hotellet: Morgengryets Port: 600m, Rådhuset: 450m. 

Hovedbanegården: 750m.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vi forventer at ankomme til hotellet omkring kl. 12:00, hvor vi tjekker ind og får 

slæbt bagagen op på værelserne. 

 

Frokost. Kl. 13:00 har vi sørget for at der står en frokost klar -bestående af:  

• Rice and champignon soup with vegetables. 

• Chicken fillet stuffed with mocarella & bacon served with baked potato slices and carrot salad 

• Rum flavoured chocolade pie 

• Coffee, tea, water with lemon 

Øvrige drikkevarer er for egen regning. 

 

Eftermiddag Eftermiddagen er til fri disposition, hvor vi kan bevæge os lidt rundt i hotellets nærområde og måske 

få lejlighed til at smage på et udvalg af de lokale øl-specialiteter. Vi har bl.a. fået anbefalet Alaus 

Biblioteka. Traku g. 4, Vilnius, som er ca. 8 minutter i gåafstand fra hotellet. 
 

      
 

 

Aften. Den første aften i Vilnius vil vi forsøge at finde et spisested, hvor vi vil byde på en lokal middag. 

Drikkevarer er for egen regning. 

kl. 18:00. Vi mødes i hotellets bar, hvor vi byder på en GT.  

kl. 19:00. Vi bevæger os ud i byen til en nærmere angivet restaurant. 
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Fredag d. 5. oktober  

 

kl.  9:45  Skydetræning 

Efter morgenmaden går vi fra hotellet kl. 9:45, så vi kan være fremme kl. 10:00, da det tager ca. 10 

minutter at gå fra hotellet til Punska 6, som er stedet for denne event. 

 

 
 

Af hensyn til deltagernes personlige sikkerhed har vi besluttet, at I alle skal gennemgå en 

obligatorisk træning i at føre skydevåben. Derfor har vi entreret med GSKA Shooting Range i 

Vilnius, som vil instruere os i brugen af forskellige skydevåben.  

 

Træningens højdepunkt vil være en skydekonkurrence, hvor vi alle skyder til måls.  

Der vil efterfølgende være en sejrsceremoni, hvor de overlevende - øh vi mener selvfølgelig 

vinderne, vil få overrakt Guld, Sølv og Bronzemedaljer, som vi har ladet fremstille til lejligheden. 

Her bliver mulighed for at skyde med legendariske skydevåben som: Glock 17, Glock 21, Colt 1911, 

Smith/Wesson Revolver og ikke mindst banditternes foretrukne: AK-47 7.62mm. Eller hvad med at 

prøve kræfter med en: Sniper Walter G22 (med optik). Vinderne af konkurrencen har herefter retten 

til at hovere resten af turen.   

 

 

 

 

Det arrangement vi har betalt for inkluderer 10 skud/patroner pr. mand. Heraf skal de 5 benyttes til 

skydekonkurrencen, som også skal gennemføres med ensartede våbentyper. Hvis I har lyst til at 

skyde mere, vil det være for egen regning, idet patronerne koster fra 0,50 til 0,90 euro pr. stk. 
 

                 
 

Efter skydningen finder vi et sted at spise frokost for egen regning. Vi aftaler et mødested for dagens videre færd. 

 

 

kl.  14:00  Vi mødes på det aftalte sted, hvorfra vi I taxier begiver vi os mod en større Honda-forhandler: 

Honda Nippo Auto, Oslo g.7. – ca. 9 km fra hotellet. Her mødes vi med Vitoldas Milius, som er 

direktør for Importørsammenslutningen Lithuanian autoentrepreneurs association (LAA). 
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kl. 15:00  Bilmarkedet i Litauen. 
 

Vitoldas Milius har været så venlig at afsætte tid til os, så vi kan få indsigt i den Litauiske 

bilbranches kår i dag.  

• Hvordan ser det ud generelt i Litauen lige nu? 

• Hvilke udfordringer har autoforhandlere i dagens Litauen? 

• Hvordan drives en bilforretning i Litauen (få store eller mange små – ejerskab – 

økonomi – brugte biler – lagerbiler) 

• Hvordan finansieres et bilkøb typisk? (kontant, lån eller leasing) 

• Hvor meget fylder biløkonomien i familiens samlede økonomi – priser i forhold til 

lønninger? 

• Sker der import og eksport af brugte biler i Litauen i dag? 

 

Vi regner med, at denne seance slutter omkring kl. 16:30, hvorefter vi i taxier begiver os tilbage til 

hotellet. 
 

Aften. kl. 18:00. Vi mødes i hotellets bar og drøfter dagens begivenheder over en GT sponsoreret af 

Arkitektstudio I/S v/ Claus Jacobsen. 

 

kl. 19:00. Middag i hotellets restaurant. 

Da det jo har været en lang dag med mange indtryk, har vi valgt at skåne jeres bentøj, så vi kan være 

friske til morgendagens strabadser. Derfor byder vi på en middag i hotellets restaurant. Middagen 

består af: 
 

• Fried pork stake with horseradish sauce served with fried potatoes and beetroot-greens salad 

• Crumbly apple pie with chocolate sauce 

• Coffee, tea, water with lemon 

Øvrige drikkevarer er for egen regning. 

 

Herefter er aftenen til fri disposition. 
 

Lørdag d. 6. oktober             

 

kl. 10:00  Sightseeing - Vilnius´seværdigheder med guide 
 

Afgang fra hotellet klokken 10:00 i egen minibus og med egen guide (engelsktalende og 

norsktalende). Undervejs vil vi blandt andet opleve følgende    

 

Gediminas' tårn 

Gediminas tårn er den eneste tilbageværende del af det Øvre slot i Vilnius, Litauen. De første befæstninger på 

"Gedimino pilies kalnas" blev bygget af træ af Gediminas storfyrste af Litauen. Der er museum i bygningen, 

men vi nøjes med at se tårnet udefra. 

 

Morgengryets Port 
Morgengryets Port blev bygget mellem 1503 og 1522 som en del af bymuren om Vilnius, hovedstaden i 

Storfyrstendømmet Litauen. Porten er også kendt som Medininkai-porten, da den førte til landsbyen 

 

The Church of St. Anne 
En smuk gotisk kirke fra omkring 1500 tallet. Klokketårnet ved siden af kirken stammer fra 1873. 

Skt. Anne er nærmest groet sammen med bernhardinernes kirke fra 1500 tallet. 

 

Neris 
Flod, park og naturreservat.  

Neris er en flod med udspring i Hviderusland, som strømmer gennem Vilnius og bliver en biflod til Nemunas 

ved Kaunas i Litauen. Neris er 510 km lang. Ved Vilnius er bredden ca 100 m, i Kaunas 
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Palace of the Grand Dukes of Lithuania 
Slottet blev oprindeligt bygget i det 15. århundrede for herskerne i storhertugdømmet Litauen og de kommen-

de konger i Polen. Det udviklede sig over årene og blomstrede i det 16. og 17. århundrede. 

I fire århundreder var slottet det politiske, administrative og kulturelle centrum i det polsk-litauiske Common-

wealth. Slottet blev revet i 1801. Arbejdet på et nyt palads startede i 2002 på stedet for den oprindelige 

bygning, og det tog 16 år at færdiggøre det i 2018. Der er museum i slottet, men vi nøjes med at se det udefra. 

 

Cathedral Square 
Katedralpladsen er hovedtorvet i Vilnius Gamle By, der ligger lige foran den neoklassiske Vilnius-katedral, 

som blev bygget i 1801. En af de mest karakteristiske træk ved pladsen er katedralens klokketårn, som ligger 

flere meter fra selve katedralen. 

 

Three Crosses 
Three Crosses er et fremtrædende monument i Vilnius, på bakken af Three Crosses, oprindeligt kendt som 

Bald Hill, i Kalnai Park. Ifølge en legende blev syv franciskanske munke halshugget på toppen af denne 

bakke. Trækors har været opført på dette sted siden det tidlige 17. århundrede. Det blev snart et symbol på 

byen og en integreret del af byens skyline. 

Da træ rådner, skulle korsene løbende udskiftes. I 1916 blev et betonmonument derfor opført. Det var designet 

af den polsk-litauisk arkitekt og billedhugger Antoni Wiwulski. Det blev revet ned i 1950 efter ordre fra de 

sovjetiske myndigheder. Et nyt monument designet af Henrikas Šilgalis blev opført på samme plads i 1989. 

Monumentet blev afbildet på 50 litas pengeseddel. Et spektakulært panorama af Vilnius Gamle By kan ses fra 

et lille observationsdæk ved bunden af korsene. 

 

Turen vil fortrinsvis foregå i bussen, men vil også indeholde en gåtur i den gamle bydel, hvor vi 

prøver at få tid til pitstop undervejs.  

Vi afslutter denne tur med et besøg hos KGB….  
 

KGB-museet 
I Vilnius findes et hus midt i centrum, hvor rædslen tidligere huserede.  

Dette berygtede hus var frem till 1991 et sted, hvor mange hellere ville dø end blive  

låst inde i.  

Velkommen til det frygtede sikkerhedspolitis hus.  

Vores guide har licens til at guide her, så vi får en eksklusiv rundvisning på ca. 1 time. 

 

Herefter vil vi ca. kl. 14:00 indtage vores frokost på et lokalt sted for egen regning. Guiden har 

måske en ide om, hvor vi kan spise – ellers findes der ca. 2 minutters gang fra KGB en 

burgerrestaurant: ”Drama Burger” Gedimino pr. 31, Vilnius. Restauranten skulle efter sigende være 

noget ganske særligt, og med et varieret udvalg. 

 

Der er ca. 20 til 25 minutters gang til hotellet. Så efter frokosten kan man vælge at spadserer til 

hotellet eller, hvis vi kan lave en aftale med guiden- tage bussen. 

 

Aften. kl. 18:00. Vi mødes i hotellets bar, hvor dagens mange indtryk skal fordøjes over en GT. 
 

kl. 19:00. Vi begiver os afsted mod et nærmere angivet spisested. 

 

Kl. 19:30 Middag. Vi vil finde et godt lokalt spisested, hvor vores sponsor Boligexperten 

Administration A/S v/Per Skelbæk, byder på en god middag. 
 

 

Efter middagen og en dag fuld af oplevelser, vil de fleste nok bare retur til hotellet, Måske kan det så 

blive til et enkelt besøg på et af de mange hyggelige udskænkningssteder på vejen mod hotellet. 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTv4LtvufdAhUIa1AKHUqoDK0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.strandkirken.dk%2Fevent%2F3833127&psig=AOvVaw3gF3HFvlpokevGA8DDzibc&ust=1538560551129734
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Søndag d. 7. oktober  

 

Hvis der er stemning for afholdelse af den tidligere nævnte workshop, kan dette tilrettelægges  

søndag formiddag – f.eks. fra kl. 10:00 til kr. 12:00.  

 

I modsat fald, vil formiddagen være fri, så I på egen hånd kan gøre, hvad I har lyst til – måske skal  

der trænes lidt i hotellets fitnesscenter – eller måske skal der handles lidt – eller bare slappes af på en  

af de lokale.  

Frokosten sørger I selv for. 
   

Kl. 13:00 Afgang mod Vilnius. 

Vi sørger for taxi-transport fra hotellet til lufthavnen. 

kl. 13:45. Ankomst og indtjekning i Vilnius lufthavn. 

kl. 15:45. Afrejse fra Vilnius. SAS SK1743 

kl. 16:10. Ankomst i København.  

 

Alle tider er lokaltider. 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 

REJSEHOLDET 
 

  

John Christensen Niels Thaning 

Tlf. 4089 1604. Tlf. 3147 0402 
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Støt vore sponsorer. 
 

Rejseholdets deltagere har haft stor glæde af de sponsorer, der i årenes løb har støttet med bidrag til forskellige 

events, udflugter, middage og andet. Vi er klar over, at flere af deltagerne løbende har haft professionel kontakt 

med sponsorerne, hvilket vi bifalder og takker for.   

 

I år har følgende støttet vores arrangement: 
 

 - Boligexperten Administration A/S 

Vesterbrogade 12 4. 1620 København V  www.boligexperten.dk 
Er du eller nogen i din bekendtskabskreds medlem i en andelsboligforening eller ejerforening, så er det måske værd 

at overveje en professionel administrator, som sikrer en effektiv ejendomsforvaltning med professionel rådgivning. 

Ring til Per på tlf. nr. 33 29 10 46 og få en uforpligtende snak. 

 

- Arkitektstudio I/S v/Claus Jacobsen. 
Fredericiagade 15E. 1310 København K. 

Kontakt Claus eller Charlotte på tlf. nr. 33326370. 

 

 

Praktiske oplysninger om Vilnius/Litauen: 
  
Sprog:  Litauisk 
 

Befolkning:  Litauen ca 2,9 mio. Heraf ca. 534.453 indbyggere i Vilnius, som er Litauens hovedstad og største by. 
 

Penge:  Valutaen i Litauen er euro (EUR). Du kan veksle hjemmefra, eller når du kommer til Litauen. De 

gængse kreditkort kan bruges som betalingsmiddel de fleste steder, og der findes hæveautomater i 

næsten alle byer, hvor du kan hæve kontanter. 
 

Priser: Prisniveauet i Litauen er lavere end i Danmark, og generelt vil man opleve, at priserne i de mindre 

byer er lavere end i Vilnius. 

På restauranter og caféer er det god stil at runde regningen op eller give 5-10 % i drikkepenge. 

Hotelpersonale og taxachauffører sætter også pris på en lille påskønnelse. 
 

Religion: Romerskkatolsk, Russisk-ortodoks og flere protestantiske retninger. 
 

Tid: Litauen er én time foran dansk tid.  
 

El: I Litauen bruger man 220 volt, og stikkontakterne er ligesom de skandinaviske. 
 

Drikkevand: Vandet fra hanerne er ok, men kan smage af klor. Vi anbefaler, at du køber vand på flaske. 
 

Klima: Litauen ligger på grænsen mellem kyst- og fastlandsklima med tempereret klima og ustadigt vejr. 

Vintrene er noget koldere end i Danmark, og somrene er lidt varmere. 
 

 

http://www.boligexperten.dk/
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Bilag: 

Som tidligere udmeldt, overvejede vi at gennemføre en Workshop over nedenstående oplæg, såfremt vores 

bilrelaterede event ikke kunne gennemføres – gerne med yderligere input og aktiv deltagelse fra jer. Vores aftale 

med Importørsammenslutningen kom i hus – men vi vil gerne gennemføre workshoppen, hvis der er stemning for 

dette. I bekræftende fald finder vi et egnet tidspunkt og sted. 
 

Oplæg til workshop om fremtidens trusler eller muligheder. 

Stikord: 

• Færre og større bilkoncerner   

• Importører vs. forhandlere. 

• Penge – kontanter forsvinder? 

• Stigende levealder!   

• Privatleasing og alternative salgskanaler 

  
• Internettet som ”demo-rum”  (Plenum – hvad gør I?) 

• Kundernes viden og markedets gennemsigtighed

  
• Fremtidens brændstof? 

• Selvkørende biler?   

• Afgiftssystemer – SKAT – Udfordringer/Specialviden.  

• Omsætningshastighed    

• Øget produktivitet  

  
• Markedsmætning og eksport/import.  

• Generationsskifte   
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Deltagerliste 
Navn Mobiltlf.   Navn Mobiltlf.  

Allan Christesen 40766724 

 

 Lars Christoffersen 

 

21752618 

 
Benny Jørgensen 20266111 

 

 Lars Kofoed-Nielsen 22950950  

Henrik Dipo-Petersen 26712802 

 

 Michael Lerner 21800337 

 
Henrik Topp Brandes 40875200 

 

 Niels Thaning 31470402  

Jan Hyttel 28183022   Otto Lund Sørensen 

 

40300021 

 

Jan Kongerslev 22175425 

 

 Per Skelbæk 29170459 

 
John Christensen 40891604 

 

 Stefan Kristian Thaning 91325200 

 
Jørgen Bræmer 21492880 

 

 Thomas Groth 

Andersen 

22215151 

 
Jørgen Eglstrup 

Christensen 

40590990   Thomas Due 

 

51358130 

 
Karsten Elfving 20245615   Peter Lenhard 

Abraham 

40426259 

 

 


