
Studietur 
til Letland og Litauen 

5 dage - 20.09. – 25.09.2017
Tag med Dansk Limousine Forening på en spændende 5 dages tur til Letland 

og Litauen. Vi overnatter i følgende byer: Valmiera, Daugapils og Riga i Letland 
og Panevezys i Litauen.  Der bliver 5 landbrugsbesøg hos limousineavlere. 

Derudover vil vi besøge seværdigheder og opleve lettisk kultur.



2

Onsdag den 20.09.2017 (Dag 1) – RIGA, Baltikums største metropol

12:30 Indtjekning i Billund lufthavn
14:30 Udrejse fra Billund med airBaltic flight BT148 mod Riga
17:20 Ankomst til Riga
 Transfer til Rigas gamle bydel
 En dansktalende guide modtager gruppen i lufthavnen

Indkvartering på hotellet

Besøget indledes med en guidet rundvisning i Letlands hanse- og hovedstad.
Med sine knap 900.000 indbyggere er Riga Baltikums ubetinget største by – ja faktisk den eneste virkelige 
storby. Riga er mere end 800 år gammel og fyldt med historie....og historier! Rundturen til fods indledes 
ved Rigas store centrale markedsplads. Markedet har til huse i nogle mægtige haller som oprindelig 
blev opført af tyskerne i Liepaja (dengang Libau) på Kurlands vestkyst som hangarer for deres luftskibe 
under 1. Verdenskrig. 
Der fortsættes ind i selve den gamle by, hvor man passerer mange bemærkelsesværdige gotiske, barok-
ke og jugendstil-bygninger. Rigas moderne midtpunkt er Frihedsmonumentet ved den gamle bydels 
vestgrænse. Rigaborgen var – ligesom Cesis - en gang residens for Ordensmesteren i den magtfulde 
Livlandske Orden. I dag residerer landets præsident på borgen.

Under turen i selve den gamle bydel passeres bl.a. Skt. Peterskirken (13 årh.), domkirken, Krudttårnet, 
husene der tilhørte de rige købmænd Mencendorfa og Reitera samt den middelalderlige rådhus-

plads, der i 2003 genopstod som Fugl Fønix etter krigens og besættelsens ødelæggelser. Pladsens mest berømte bygninger er rådhuset 
og Sortebrødrernes hus. Vi passerer desuden Lille og Store Gildes huse og Svenske Port.

Middag på restaurant i Rigas gamle bydel
...eller
Middag på hotellet

Overnatning i Riga
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Torsdag den 21.09.2017 (Dag 2) – SEMGALLEN OG ØVRE LITAUEN 
– Fra Baltikums Versailles til middag og overnatning på en herregård!

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet, for en guidet heldagsekskursion mod det nordlige Litauen.

Semgallen og de kurlandske slotte
Om morgenen forlader vi Riga. Letland består af fire historiske provinser: Livland (Vidzeme), i 
nord (som også omfattede det sydlige Estland), Letgallen (Latgale) i øst, Semgallen (Zemgale) 
i syd og Kurland (Kurzeme) i vest. Før Letland blev samlet i 1918 var navnlig Livland og Kur-
land i lange perioder stærke selvstændige fyrstendømmer. Kurland omfattede også provinsen 
Semgallen, og svang sig endda op til at blive Baltikums eneste kolonimagt, med Trinidad og 
Tobago i Caribien. Ligesom sine europæiske kolleger kunne den kurlandske fyrste også skifte 
mellem et sommer- og et vinterpalads. Vinterpaladset passerer vi forbi (uden at kigge indenfor), når vi på udvejen kører gennem Jelgava, 
den gamle kurlandske hovedstad som tidligere havde det tyske navn Mitau. 

Hovedmålet for dagens udflugt er sommerresidensen:
Slottet Rundale (tysk Ruhent-
hal) kaldes også for Baltikums 
Versailles. Det blev tegnet af 
den berømte italienske arkitekt 
Bartolomeo Rastrelli, skaberen 
af Vinterpaladset i Skt. Peters-
borg. Oprindelig fungerede 
slottet som sommerresidens 
fyrsten af Kurland, Ernst Johann 
von Bühren, der tillige var en af 
Kejserinde Anna’s elskere. Run-
daleslottet, der hyppigt benyttes ved officielle statsbesøg og større ceremonier, er et smukt og imponerende eksempel på barok bygge-
kunst. Vi besigtiger slottet og parken.

Frokost i det Hvide Hus
-Nej, det er ikke den amerikanske præsidents palæ, men navnet på tjenestesfolkenes byging i parken
Hen på eftermiddagen sætter vi over grænsen til Litauen som vi passerer ved Grenctāle/Saločiai.
 
Provinsen Øvre Litauen
Øvre Litauen (litauisk: Aukštaititija) er en historisk landsdel af 
Litauens beliggende i centrale og nordøstlige del af Litauen og 
omfatter en lille del af Letland og Hviderusland. I sydvest græn-
ser landsdelen op mod to af Litauens andre historiske landskaber, 
Sudauen og Dzūkija. Den største by, og hovedstaden i regionen 
er Panevėžys, der har over 100.000 indbyggere. Landsdelen udgø-
res i dag af de administrative regioner Šiauliai, Panevėžys og Utena. Sammenlignet med 
Nedre Litauen (Žemaitėjė) er landsdelen tættere befolket. Det lokale navn, der på dansk 
også kan udtales Aukstaitien, betyder "Højlandet". Som navnet siger er regionen relativt 
højt beliggende, især i de østlige dele. Navnet er også forbundet med den litauiske folke-
stamme aukstaiterne. Historisk svarede Øvre Litauen til fyrstendømmet Litauen op til 1200-tallet. Landsdelens oprindelige hoved-stad var 
højst sandsynligt Kernavė. I et brev til Paven fra 1322 omtaler Gediminas Øvre Litauen som terra Eustoythen (dansk: ~aukstaiternes land).
Området blev nævnt som Austechia i Chronicon terrae Prussiae, skrevet omkring 1326. Siden slutningen af 1200-tallet omfattede landsde-
len fyrstendømmet Litauen, senere opdelt i fyrstendømmet Vilnius og fyrstendømmet Trakai, og navnet blev sandsynligvis anvendt som 
en fællesbetegnelse for de to fyrstendømmer. Siden det 1400-tallet svarede Øvre Litauen til Trakai voivodskab og Vilnius voivodskab som 
en politisk og etnisk baseret enhed, også kendt som "Det egentlige Litauen"
(latin: Lithuania propria).

Landbrugsbesøg ved Panevežys
Hr. Arunas tager imod. Limousinebesætning med ca.500 kreaturer.

Ankomst til Bistrampolis Herregårdshotel
Efter indlogering på værelserne bliver der tid til at slappe af og nyde de smukke omgi-
velser
Middag på hotellet
Overnatning på Bistrampolis Herregårdshotel ved Panevėžys
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Fredag den 22.09.2017 (Dag 3) – FRA LITAUEN TIL LETGALLEN
– litauisk øl og Letgallens hovedstad Daugavpils

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet, for en guidet heldagsekskursion til det østlige Letland.

Bryggeribesøg i Biržai, med indlagt frokost
"Biržų Alus" - Biržai Øl er et af Litauens ældste bryggerier. Det blev grundlagt i 1686.
Under prøvesmagningen bliver man tilbudt øl af eksklusive typer, medens man hører historien om et af de ældste bryggerier i Litauen 
”Biržų Alus”, erfarer mange interessante fakta om gamle litauiske bryggetraditioner og ser hvordan en lang, gennemprøvet og værdifuld 
tradition forener litauiske bryggerier og nutidens brygning.

Landbrugsbesøg: Mainevai-gården ved Rokiškis
Hr. Virgis tager imod. Limousinebesætning med ca.180 kreaturer. Køber selv sine kreaturer op i Frankrig.

Ved grænseovergang Juodupė/Aknīste krydses grænsen atter, tilbage til Letland,.

Provinsen Letgallen
Letgallen (letgallisk: Latgola, lettisk: Latgale) er den østligst beliggende 
af Letlands fire nuværende regioner. I Letlands første republik før 2. ver-
denskrig var letgallisk regions- og forvaltningssproget i Letgallen. Spro-
get tales stadig af ca. 150.000 mennesker, men der bliver ikke undervist 
i det i skolerne i regionen. De største byer i Letgallen er Daugavpils og 
Rēzekne.
Udover det lokale sprog, der er en meget enfoldig lettisk dialekt, adskil-
ler landsdelen
sig fra de øvrige tre lettiske regioner på flere andre måder. Letgallen har en lang tradition for at være mere multietnisk end andre landsdele, 
med mange polske, hvide-russiske og jødiske landsbyer, ligesom provinshovedstaden Daugavpils som følge af den sovjetiske besættelse 
har fået et russisktalende flertal. Medens det øvrige Letland overvejende er luthersk-evangelsk og meget præget af den tyske kultur fra 
700 års tysk overklasse, så er Letgallen traditionelt romersk-katolsk, idet den har delt meget historie med Litauen og Polen. Landsdelen 
gennemløbes af Letlands største flod Daugava (tysk: Düna), desuden er landskabet rigt på søer.

Ankomst til Daugavpils, indkvartering på hotel

Guidet rundvisning i byen. Overnatning på Hotel Latgola*** i Daugavpils

Davgavpils – Letgallens hovedstad
Daugavpils har været et kært barn for mange folkeslag, for den har mange navne: Hviderussisk 
Dźvinsk, russisk Dvinsk, litauisk Daugpilis, tysk Dünaburg, polsk Dzwinow eller Dźwińsk, jiddisch 
Denenburg)! Byen er den næststørste i Letland med 95.467 indbyggere. Daugavpils nævnes 
første gang i historiske kilder fra 1275, da Den tyske Orden opførte en borg her langs en gam-
mel handelsevej. 
Den hed Dünaburg (opkaldt efter floden Daugavas tyske navn Düna), og lå omtrent 19 km 
fra den nuværende by. Borgen blev revet ned og genopført flere gange. På byens nuværende 
beliggenhed blev der bygget befæstninger og en by voksede op omkring dem fra 1570-erne. 
Konstante krige gjorde at byen voksede langsomt, og den har været besat af polske, russiske 
og svenske styrker. I 1528 fik byen officiel bystatus.
Daugavpils har altid haft et stort indslag af folk af udenlandsk oprindelse. Først kom polakker i 1500–1700-tallet. Fra Rusland kom gam-
meltroende som blev forfulgt der. Efter at landskapet Letgallen blev en del af det russiske zarrige kom der russiske handelsfolk og bureau-
krater. Gennem århundreder var Letgallens urbane befolkning hovedsagelig jødisk. Ifølge folketællingen i 1897 54% udgjorde den jødiske 
befolkning 46% af byens indbyggere. 
Engang var der omkring 40 synagoger og 
jødiske bedehuse i Daugavpils. Efter Anden 
Verdenskrigs massive ødelæggelser og den 
næsten fuldstændige udslettelse af den jødiske 
befolkning forblev kun én synagoge i byen.
Efter Den anden Verdenskrig voksede befolknin-
gen på grund af stigende urbanisering. Befolk-
ningen er fordelt således efter etnisk ophav: 
59% russere, 15% letter, 13% polakker, 8% hvi-
derussere og 3% andre, for en stor del ukrainere. 
Byen havde 93.312 innbyggere i 2011.
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Lørdag den 23.09.2017 (Dag 4) - FRA LETGALLEN TIL LIVLAND

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet, for en guidet heldagsekskursion til det nordlige Letland.

Basilikaen i Aglona – det katolske Letlands religiøse centrum
Den barokke basilika i Aglona er en såkaldt valfartskirke. Valfartsstedet ligger 
på en smal landtange mellem søerne Cirišs og Egles og opstod gennem en 
sammenlægning af bosættelserne Aglona, Somerseta og Jaunciems. Den 
nærtliggende ofrings-ø (lettisk: Upursala), Djævlesøen (lettisk: Velnezers), 
slottet Madelan (lettisk: Madelāņu pilskalns) og de omgivende fyrreskove gør 
Aglona til et populært udflugtsmål. Traditionelt tilbringer også mange familier 
fra Rusland deres sommerferier her.
Aglonas oprindelse går tilbage til overgangen mellem det 17.- og 18. århund-
rede, hvor munke fra dominikaner-ordenen opførte et kloster og en kirke. Den 
nuværende kirke-bygning blev opført i årene 1768-1780, og i dens højalter 
indføjedes Maria-ikonet, der er langt ældre end kirken selv og sandsynligvis 
blev bragt hertil fra Litauen.
Bakken er det åndelige centrum for katolikkerne i det ellers temmelig luthersk-
dominerede Letland, og valfartsbasilicaen er den vigtigste katolske kirke i lan-
det. Det indre af den barokke basilika er dekoreret med grisaille malerier i rokokostil. 
Den besøges årligt af mere end 50.000 troende, især i forbindelse med Maria Him-
melfart den 15. august. Mange offergaver er tegn på besvarede bønner. Basilikaen er 
placeret på en kilde, som siges at have helbredende kræfter.
I 1980 fejrede kirken 200-året for sin indvielse og fik af pave Johannes Paul II. skænket 
rang af en mindre basilika. I 1986 fejredes 800-året for Letland kristning her. En gen-
nemgribende renovering og udvidelse af basilikaen blev påbegyndt i 1993, især med 
henblik på pavens besøg. Pave Johannes Paul II. besøgte pilgrimsstedet i september 
1993, ledsaget af 300.000 pilgrimme fra Letland og nabolandene. Den er en af ver-
dens otte internationale katolske helligdomme.

Landbrugsbesøg: Landbruget Rudzāts i Livani
Fru Aleksandrīna, Dalig Leder, tager imod. De har blandt andet købt en ”dansk” tyr fra en 
gårdejer ved Rakvere i Estland. I øjeblikket har de cirka 300 kreaturer.

Frokost

Eftermiddag: Besøg hos den danske planteavler John Jacobsen ved Brenguļi
Hurtig indkvartering på Hotel Tigra*** ved Cēsis 

Aftenen tilbringes i byen Cēsis...

Cēsis – en af Letlands mest autentiske provinsbyer
Byen, der historisk / på tysk kaldtes Wenden, var kendt i Europa som Den liviske Ordens hovedstad med sine høje tårne 
tykke mure siden 1206. Byen – Livlands Perle – der var sæde for den liviske ordensmester i middelalderen og fødested 
for det lettiske flag, er en af landets ældste byer: I 2006 fejrede Cesis sit 800-års jubilæum. Hver sommer samles alle gene-
rationer i byen, hvor de fejrer Imanta dienas (the Imant’s Days) og den middelalderlige Ridderfestival. 
Guiden vil tage gruppen med på en vandretur ad snævre gader og stræder gennem byen der omgives af en kalkstens-
mur med otte tårne og fem byporte. Man hører historien om hvorledes Cesis blev bygget, om spøgelserne 
på middelalderborgen, om byens indbyggere og mange andre sjove og sørgelige historier.

Middag på Restaurant Alexis

Overnatning på Hotel Tigra*** ved Cēsis
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Søndag den 24.08.2013 (Dag 5) - GAUJA NATIONALPARK
– hjertet af Letland: Borge fra middelalderen - og fra den kolde krig

Efter morgenmaden indledes dagens program med et landbrugsbesøg: 

Landbrugsbesøg: Gāršas-gården i Koceni
Fru Ilga Straševska tager imod. Limousinebesætning med ca.140 kreaturer

....hvorefter vi lige snupper et landbrug mere, ikke langt derfra:

Besøg hos parlamentsmedlem Valters Dambes gård ved Stalbe

Frokost på Restaurant Kungu Rija ved Turaida

Afgang fra Sigulda, kørsel mod Turaida

Besigtigelse af Turaida museumspark med ruinerne af den middelalderlige biskopborg
I museumsreservatet Turaida får man den tragiske historie om Maija og Viktor, ser skulpturpar-
ken til minde om de lettiske folkesagn samt får lejlighed til at gå op i det gamle vagttårn på 
bispeborgen (tysk Treyden), hvorfra der findes en fantastisk udsigt udover parken og floden 
Gauja der snor sig ned igennem. Der bliver også tid på egen hånd, hvor billigt rav og smukke 
hørprodukter kan købes.

Afgang fra Turaida

Sovjetbunkeren i Ligatne
Gemt ad vejen på et areal tilhørende et rehabiliteringscenter befinder der sig en vel-
udstyret sovjetisk bunker ni meter under jorden, som først blev åbnet for offentlighe-
den i 2003. Den blev anlagt i 1980´erne med det formal at yde beskyttelse til politikere 
og magteliten – så de kunne styre landet herfra i tilfælde af en atomkrig. Gruppen 
deles op i to hold, der vises rundt i bunkeren med 5-10 minutters mellemrum.

Frokost i Sigulda 

Vi forlader Ligatne og begiver os ud til turens afskedsfest, der holdes efter lokal skik 
og brug. 

Saunafest med middag på Lubūži-gården 
Snup et håndklæde – og følg med Orla og Ulla!   
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Mandag den 25.09.2017 (Dag 6) – HJEMREJSE 
– Sidste indkøb? / hjemrejse

Den sidste formiddag går næsten kun med transport fra hotel til lufthavn..

Afhængigt af afgangstidspunkt fra hotellet kan der blive plads til sidste indkøb på vejen. Skal aftales nærmere.

Kl 11.15 Indtjekning i Rigas Internationale Lufthavn (Mārupes)

Kl 12.50 Afrejse fra Riga med flight BT147 mod Billund

Kl. 13:50 Ankomst til Billund
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Pris ved 34 personer:
Pris person:
kr. 6.960 i dobbeltværelse
kr. 995 tillæg for enkeltværelse

Inkl. i prisen: 
Fly- og bustransport iht. program, ophold på gode hoteller
Fuldpension (5 middage og 4 frokoster – herunder en saunafest og en frokost kombineret med bryggeribesøg.   
Desuden 2 x kaffe og kage)

Tilmelding:
Straks og senest den 10. maj (først til mølle princippet).
Orla Kalhøj - kalhoj@mvb.net eller mobil 21 73 08 98.

Betaling: 
Depositum kr. 2.000 senest 15. maj. Restbeløb senest den 01.08.2017

Turleder: 
Orla Kalhøj – 25 års erfaring med Letland

Tolk/guide: 
Esben Kalhøj – bosiddende i Letland siden 1999

Teknisk arrangør: 
Danbalt Rejser – medlem af rejseganrantifonden

Vi håber at se så 

mange som muligt!


