
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wij wensen iedereen een goede reis door 2017 
 

Mark Lisser   het middelpunt van Litouwen   2016 

 

 

 

 

 

Tijdens onze zeer geslaagde reis naar de Baltische Staten in de meivakantie hebben we door de tijd 

gedwongen meer aandacht besteed aan Letland en Estland en waren we kort in Litouwen, daarmee hebben 

we Litouwen achteraf gezien tekort gedaan. Inmiddels weten we door onze bezoeken en contacten in het 

land dat Litouwen een heel boeiend land is dat door de vele schitterende natuurgebieden, architectuur en 

culturele uitingen zeer zeker de moeite waard is om langer te bezoeken. Het land kent een opeenstapeling 

van verschillende culturen en invloeden. Het is een unieke gelegenheid om uitgebreider kennis te maken 

met dit prachtige land en haar cultuur.  

Mark Lisser en Mindaugas Jucius bij de voorbereiding in 

Vilnius 

 

Deze bijzondere reis organiseren we eenmalig samen 

met een ervaren door de Litouwse staat gecertificeerde 

gids/reisorganisator. 

   

Litouwen ligt letterlijk geografisch precies in het 

middelpunt van Europa. Dit middelpunt zullen wij 

bezoeken en er wordt een certificaat uitgereikt als 

bewijs dat men op het middelpunt van Europa gestaan 

heeft. Doordat Litouwen in midden van Europa ligt, 

heeft het land tal van invloeden ondergaan en overal 

vindt men dan ook sporen van de roerige geschiedenis 

van Litouwen. Zo is het land pas vanaf 1387 het laatst 

gekerstend van Europa.   
 

De vele heidense gebruiken van voor die tijd zijn nog steeds populair en worden populairder. Nadat het 

land door middel van een huwelijk van twee vorsten één werd met Polen, werden er veel rooms katholieke 



 

kerken en kloosters gebouwd. In 1569 werden Polen en Litouwen bij de Unie van Lublin tot één staat 

verenigd, waarbij gebieden in het zuiden van Litouwen naar de Poolse kroon overgingen. In hetzelfde jaar 

deden de jezuïeten hun intrede in Litouwen, die in 1579 de universiteit van Vilnius stichtten, een van de 

oudste universiteiten in dit deel van Europa. 

Door de Russische invloed werden er in de 19e eeuw echt ook veel Russisch orthodoxe kerken gebouwd.  

De Pools- Litouwse vorsten waren zeer tolerant voor Joden, zodat er een zeer bloeiende Joodse 

gemeenschap ontstond, die helaas helemaal verdwenen is door de bezetting van Nazi-Duitsland. De sporen 

van deze cultuur zijn nog te vinden, hetzij wel sporadisch.  

 

Ook de jaren van de Sovjetheerschappij heeft de nodige sporen nagelaten. Deze opeenstapeling van 

culturen is het hoofdthema van deze reis. 

 

 

 

Vrijdag 21 april 

 

Inscheping ferry Kiel (onder voorbehoud Kunsthal Hamburg Die Poesie der venezianischen Malerei: Paris 

Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto, Tizian) 

 

’s Morgens vroeg vertrekken we via de diverse opstapplaatsen naar Kiel waar we in de vroege avond 

inschepen op de ferry die ons naar Klaipeda zal brengen. Onder voorbehoud bezoeken we in de Kunsthalle 

van Hamburg de tentoonstelling:  

 

Zaterdag 22 april   

 

Ferry-overtocht. Ontscheping in Klaipéda, hotel en diner in Klaipéda 

 

Zondag 23 april  

 

Zemaitija Nationaal Park, Plokstine kernraketbasis, Palanga: Pier, Botanische tuin, Tiškevičiai Paleis: 

historisch interieur en barnsteenmuseum, Dutchman’s Cap. Overnachting en diner in Klaipeda 

   

Na het ontbijt vertrekken we naar het Zemaitija Nationaal Park in het westen van Litouwen. Dit park werd 

opgericht in 1991 om de natuur en cultuur van Neder-Litouwen te beschermen. In het park liggen 26 meren 

en 32 beken. Het diepste meer is het Plateliai Ezers met een diepte van 47 meter en een oppervlakte van 

1200 hectare. In het meer liggen 7 eilandjes.  

 

Midden in het park, in het bos van Plokstine ligt de voormalige 

ondergrondse kernraket basis die in 1962, ten tijde van de Sovjet-

Unie werd gebouwd en vanwaar men raketten op West-Europa had 

gericht. Het was de eerste ondergrondse raketbasis van de Sovjet-

Unie. Door duizenden Sovjetmilitairen uit Estland is de grond 

vanaf 1960 voor de vier silos met de schop uitgegraven tot op 23 

meter diepte. De silo’s bevatten in totaal 12 kernraketten. Elke 

raket had een 4-meter lange kernkop en was 23 meter hoog. Van 

december 1962 tot juni 1978 was de basis in gebruik.  

Sinds oktober 2011 heeft de voormalige ondergrondse raketbasis 

is geopend als zeer indrukwekkend museum van de Koude 

Oorlog.   

 

Na onze lunch in de mooie badplaats Palanga bezoeken we de schitterende pier die meer dan 400 meter de 

zee in loopt, via de prachtige botanische tuin lopen we naar het Tiškevičiai Paleis. Dit historische bouwwerk 

uit 1897 is gebouwd in Neo-Renaissance stijl door de beroemde Duitse 

architect Franz Schwechten. Enkele jaren geleden zijn de historische interieurs 

helemaal in oude stijl teruggebracht. De meubelen zijn uit andere paleizen 

hiernaar toegebracht en weerspiegelen de smaak van de Litouwse aristocratie 

uit de 19
e

 eeuw. Tussen 1897 en 1907 werd er rondom het paleis een prachtige 

tuin aangelegd. Deze werd ontworpen door de Franse landschapsarchitect. In 

1960 werd het een botanische tuin met meer dan 200 soorten bomen en 

struiken. Sinds 1963 is het grootste barnsteenmuseum er ook in gehuisvest. 

 



 

Tot slot maken we een korte wandeling langs Dutchmans Cap. Dutchman's Cap is een heuvel met een 24,4 

meter hoge klif, die in Litouwen 's Seaside Regional Park ligt. Het is 12.000-15.000 jaar geleden ontstaan 

tijdens de laatste ijstijd. Het heeft een steile kust en steenachtige stranden. Voor vogelaars is het een 

schitterende plek om naar de vogels boven de zee te kijken.   

Hierna rijden we terug naar het hotel waar we ons diner zullen gebruiken.  

  

Maandag 24 april    

 

Rumsiskes Openluchtmuseum bij Kaunas, eventueel Monument van het Negende Fort. hotel en diner in 

Vilnius, (vertrek vrijdag 28 april) 

 

Na het ontbijt laden we de koffers in. We vertrekken naar ons hotel in 

Vilnius waar we tot 28 april zullen verblijven. Onderweg stoppen we bij 

het Openluchtmuseum in Rumsiskes. Het museum ligt op 25 km van 

Kaunas. Het etnografisch openluchtmuseum is een replica van het pre-

industriële tijdperk in Litouwen.  Ongeveer 150 gebouwen staan verspreid 

over een 195 ha groot grondgebied met vijvers en bossen die de dorpen 

met dorpspleinen in de juiste context plaatsen. Het is een van de grootste 

musea ter wereld. Bijna alles in Rumsiskes komt ergens anders vandaan. 

19
e

 eeuwse en begin 20
e

 eeuwse  hutten, loodsen, boerderijen, molens, 

kerken, herbergen en werkplaatsen zijn gered van de ondergang door ze 

af te breken en hier weer op te bouwen.  De tentoonstelling toont het leven van de boeren toont tijdens de 

late 19
e

 en vroege 20
e

 eeuw in Litouwen en is verdeeld volgens de vier etnografische regio's van Litouwen: 

Aukstaitija, Dzukija, Suvalkija en Zemaitija. Elke sectie wordt gemarkeerd door gebouwen en boerderijen 

kenmerkend voor de specifieke regio.  

Wanneer er nog tijd over is bezoeken we het monument van het Negende Fort in Kaunas, anders doen we 

dat op woensdag. De oorspronkelijke naam van het Negende Fort luidt: Devintas Fortas. Het fort is gelegen 

in de stad Kaunas en was onderdeel van grote fort complex, Fort Kaunas. Voordat het een museum werd, is 

het fort gebruikt als verdedigingsfort, gevangenis, concentratiekamp en als landbouwcomplex. Het 

monument voor de slachtoffers van de Holocaust in het negende Fort is een werk van de Litouwse 

beeldhouwer Alphonse Vincent Ambraziunas (1933). Ambraziunas is in Kaunas geboren en heeft zijn 

opleiding gevolgd aan de kunstacademie in Vilnius. Hij is een belangrijke Litouwse beeldhouwer die ook 

internationaal bekend is. Na uitschrijving van een ontwerpwedstrijd 

kreeg hij de eerste prijs en mocht hij het zeer indrukwekkende 

beeld dat in beton gegoten is maken. Het beeld heeft een totale 

hoogte van 32 meter en werd in 1984 opgericht. Op het grasveld 

waar de graven van de slachtoffers van de moordpartijen liggen 

begraven is de volgende zin in verschillende talen geschreven “Hier, 

hebben de nazi's en hun medewerkers meer dan 30.000 Joden uit 

Litouwen en andere Europese landen gedood”. Ook zijn er 

herinneringstekens geplaatst van Joden uit andere landen, zoals 

Duitsland, Frankrijk etc, die naar het negende Fort zijn 

overgebracht en gedood. 

We vervolgen hierna onze weg naar ons hotel in Vilnius waar we tot 

28 april zullen overnachten en ons diner zullen gebruiken. 

 

Dinsdag 25 april : Vilnius  

 

's Ochtends stadswandeling voor iedereen o.a.: De Chlorale Synagoge, Universiteitscomplex, Uzipis, Zicht op 

de stad (Gediminastower), dan lunch en vrije tijd, suggesties: Ducal Palace, Genocide Museum, 

Holocaustmuseum. Facultatief: een wandeling door de oude barokke stad met o.a. bezoek Kathedraal. 

     

Talloze schrijvers bezingen de pracht en charme van de mysterieuze stad Vilnius door de eeuwen heen. 

Uniek in Europa is de uitgestrekte binnenstad die vooral wordt vormgegeven door barokke kerken en 

voormalige kloosters. Door Unesco is dit echt barokke labyrint, gebouwd rond het kasteel van Gediminas: 

de stad telt maar liefst 48 kerken en 1200 middeleeuwse gebouwen tot werelderfdeel uitgeroepen. Bijna 

veertig torens benadrukken de relatie die deze katholieke stad met de hemel wil onderhouden. Hoewel 

Vilnius vaak een barokke stad wordt genoemd, vindt men hier ook gotische, renaissance en vele andere 

bouwstijlen. Vanaf de Gediminastoren heeft men een prachtig uitzicht over de barokke stad. Als 

herinnering aan het Joodse Vilnius brengen we een bezoek aan de enig overgebleven Synagoge, de Chlorale 

synagoge. Te midden van al dat architectonische schoon is dit een stad die zich cultureel constant 

ontwikkelt. We wandelen ook door het meer bohemienachtige stadsdeel Užupis, een zelfverklaarde 

onafhankelijke republiek. Onze gids weet hier heel veel over te vertellen. Het is zijn specialisme.  
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Ook bezoeken we één van de indrukwekkendste 

gebouwencomplexen in de stad namelijk de Universiteit van 

Vilnius uit 1579. Met 16 gebouwen en 13 binnenplaatsen is het 

een klein doolhof in de binnenstad van Vilnius. Van gotiek naar 

renaissance, barok en classicisme, alle bouwstijlen gebruikt in 

Vilnius kunnen hier gevonden worden.  Na de universiteit van 

Krakow (gesticht in 1364) is de Universiteit van Vilnius de 

oudste van midden- en oost Europa. Onderdeel van het 

complex van de universiteit is de Sint Jan kerk die in 1571 in 

handen van de Jezuïeten kwam, waarna het onderdeel werd van 

de universiteit van Vilnius. Ook herbergt ze een 

indrukwekkende bibliotheek en een schitterende universitaire 

boekenzaak met veel fresco’s. Voordat de Universiteit van 

Vilnius de status van universiteit kreeg, fungeerde het gedurende negen jaar als instelling voor hoger 

onderwijs van de Jezuïeten. Tijdens de meer dan vier eeuwen van zijn bestaan, heeft de Universiteit van 

Vilnius periodes van de groei en daling, heropleving, en sluiting doorstaan. Het niveau van de Universiteit 

evenaarde vele andere vooraanstaande universiteiten in Europa. De Universiteit van Vilnius telt momenteel 

ongeveer 24.000 studenten. 

 

Na de lunch heeft men vrije tijd of men kan deelnemen aan een wandeling door de barokke oude stad met 

o.a. bezoek aan de kathedraal.  

 

’s Avonds diner in het hotel 

 

Woensdag 26 april : Kaunas   

 

Barok Klooster Pazaislis, ( eventueel bezoek Monument Ninth Fort), modernistische architectuur, Vrije tijd, 

Facultatief stadswandeling met onze gids. Tips voor degenen die Kaunas eerder hebben bezocht: 

Fluxusministerija, Devils Museum, Kunstmuseum Žilinska 

 

Na het ontbijt rijden we naar Kaunas. In de buurt van 

Kaunas, op de lagune in een prachtige omgeving, staat het 

Pazaislis klooster omgeven met geheimen. Dit is één van 

de meest indrukwekkende architectonische ensenble van 

gebouwen van heel Noord-Oost-Europa, een meesterwerk 

van de hoog barokke architectuur. Het gebouw is meer 

dan drie eeuwen oud en heeft een fascinerende 

geschiedenis met vele legendes. De stichter van het 

klooster Kristupas Zygimantas Pacas was een grondig 

kenner van kunst en architectuur en hij de nodigde de 

beste Italiaanse meesters uit Florence, die al in Litouwen 

werkzaam waren uit voor de bouw en inrichting van het 

klooster uit. Uitzonderlijke architectonische oplossingen 

zoals een zeshoekige kerk en een concave gevel die het 

unieke karakter 

van het ensemble bepaalt werden hier voor het eerst in Europa 

gebruikt. De bouw startte in 1664. 

 

Het klooster betovert met haar 140 muurschilderingen van 

verschillende afmetingen en scènes, geschilderd door 

Michelangelo A. Palloni. Er zijn ook zes schilderijen van zijn 

hand te zien. Michelangelo Palloni kwam uit een dorp bij 

Florence . Aanvankelijk werkte hij in Florence en Rome , daarna 

in Turijn. In 1674 tekende hij een contract met de Poolse 

aristocratische familie Pac om fresco’s te schilderen in kerken in 

het Groothertogdom Litouwen waar de familie een band me had. 

In 1688 jaar werd hij hofschilder van de Poolse koning  Jan III 

Sobieski. In 1692 schilderde hij de muurschilderingen in de 

kapel van de kathedraal van St. Casimir in Vilnius. Hij stierf in 

1712. Zijn enige dochter trouwde met de Italiaanse 

architect/beeldhouwer Giovanni Pietro Perti. Giovanni Perti werd 

in 1648 geboren en werd beïnvloed door de Italiaanse meester 

Gian Lorenzo Bernini. Hij is opgeleid in Florence en wordt 



 

beschouwd als een van de toonaangevende Europese beeldhouwers aan de vooravond van de 18e eeuw. De 

familie Pac nodigde hem uit naar Vilnius te komen. Hij heeft een grootste deel van zijn leven daar 

doorgebracht. 

Hij werd beroemd door het stucwerk in de St. Peter en St. Paul's kerk (1677-1682) in Vilnius dat beschouwd 

wordt als een barok meesterwerk. Hij reconstrueerde het interieur en ontwierp het stucwerk van het altaar 

van de kapel van St. Casimir in Vilnius, zijn schoonvader had in dezelfde periode daar de fresco’s 

geschilderd en ook heeft hij deelgenomen aan de decoratie van de Pažaislis klooster ensemble in Kaunas. 

Hij stierf in 1714 in Vilnius.    

De twee torenklokken zijn in brons gegoten in de 17
e

 eeuw en de kerkklok is de oudste in Litouwen en 

dateert ook uit deze periode.  

 

Na het bezoek rijden we door naar Kaunas waar we te voet 

en per bus aandacht besteden aan een uniek kenmerk van 

Kaunas: de architectuur. 

Modernistische ideeën verspreiden zich al heel snel in de 

meeste landen van de Westerse wereld na WOI, zo ook in 

Litouwen. Toen Polen in 1920 de hoofdstad Vilnius bezette 

werd Kaunas de “tijdelijke” hoofdstad van de onafhankelijke 

republiek Litouwen (1920-1939) en de belangrijkste 

Litouwse stad. Toen de economie groeide wilde men er een 

moderne Europese hoofdstad van maken. Litouwse 

architecten werden beïnvloed door de nieuwe 

modernistische architectuur zoals art deco en het Bauhaus, 

waar ze kennis van hadden genomen tijdens hun bezoeken 

aan en hun studie in het buitenland. Ze begonnen 

gebouwen te ontwerpen en te laten bouwen volgens deze 

moderne functionele stijl. Kaunas is waarschijnlijk de enige stad ter wereld waar zoveel gebouwen in deze 

stijl zijn gebouwd en die nu nog in gebruik zijn. Elke architect die in Kaunas werkte bracht zijn eigen 

individuele stijl mee met allerlei modernistische varianten op o.a. de Bauhaus-stijl.  Deze varianten bevatten 

historische elementen, een zoeken naar een nationale stijl of juist pogingen om de voornaamste principes 

van de modernistische architectuur over te brengen. In 2015 werd door de Europese Unie het Europees 

Erfgoed label aan Kaunas toegekend vanwege het unieke karakter van de modernistische architectuur van 

de interbellum periode 1920 - 1939. 

Na de lunch heeft men tijd ter vrije besteding of men kan een stadswandeling o.l.v. onze gids maken. 

Aan het eind van de middag rijden we terug naar ons hotel in Vilnius waar we ons diner zullen gebruiken. 

 

Donderdag 27 april   

 

Kernavé, Europos Parkas, Geografisch Middelpunt van Europa 

 

Na ontbijt rijden we naar Kernavé. Kernavė is een klein dorp in het zuidoosten van Litouwen op ongeveer 

35 km ten noordwesten van de hoofdstad Vilnius.  Het ligt aan een bocht in de rivier Neris, op de 

rechteroever. Deze rivier verbindt Kernavė rechtstreeks met de hoofdstad. Net naast het dorp ligt een 

historisch reservaat met "piliakalniai" of heuvelforten Het was een belangrijke middeleeuwse feodale stad 

en hoofdstad van het Grootvorstendom Litouwen. Sinds 2003 is in het dorp een staatscultuurreservaat 

gevestigd. Het jaar daarna werd het door Unesco opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Unesco beschouwt 

de site als een "uitzonderlijke getuigenis van ongeveer 10 millennia van menselijke nederzettingen in deze 

regio" . De site bestaat uit het dorp Kernavė, forten, enkele niet-versterkte nederzettingen, begraafplaatsen 

en andere archeologische, historische en culturele monumenten daterend van de late periode van het 
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paleolithicum tot de middeleeuwen. De beschermde site is 194,4 ha groot en omvat sporen van oud 

landgebruik en vijf indrukwekkende heuvelforten die deel uitmaakten van een uitgebreid 

beschermingssysteem. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 1279, toen het werd belegerd door de 

Duitse Orde. De vroegste menselijke nederzettingen dateren echter uit het 9e en 8e millennium v. Chr. De 

resten van het oude dorp werden later overspoeld met alluviale aardlagen, waardoor alles – zelfs organisch 

materiaal  vrij intact werd bewaard. Dit maakt het gebied zeer interessant voor archeologen en is de reden 

waarom sommigen aan Kernavė refereren als het “Troje van Litouwen”. Naast een wandeling over het 

gebied met prachtig uitzicht op de rivier de Neris bezoeken we ook het heel moderne museum dat 

ingericht is met de archeologische vondsten.  
 

We vervolgen onze tocht naar Europos Parkas. Het Europos Parkas is een 

toonaangevend centrum voor hedendaagse internationale 

beeldhouwkunst in de openlucht, dat in een prachtig gebied ligt. Europos 

Parkas begon in 1991 op initiatief van de Litouwse beeldhouwer Gintaras 

Karosas met het ambitieuze doel om een artistieke betekenis te geven 

aan het geografische middelpunt van het Europese continent.  

Meer dan 100 beelden van beeldhouwers uit 33 landen waaronder de V.S. 

Canada, Nederland (Adri de Fluiter), Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, 

Japan, Litouwen, Finland zijn er te zien. 

Grootschalige kunstwerken van beroemdheden als Magdalena Abakanowic, Dennis 

Oppenheim en Sol LeWitt worden afgewisseld met kleinere sculpturen.   

 

Volgens de berekeningen van 1989 bevindt het geografische middelpunt van Europa 

zich nabij de plaats Purnuškės in Litouwen. Het plein in Bernotai met daarop een 

grote ster, is daar getuige van. De kolom die daarnaast staat is gemarkeerd met de 

tekst: pastatyta 2004 metais lietuvai stojant I europos sajunga. Hier wordt 

aangegeven dat Litouwen sinds 2004 onderdeel is van de Europese Unie. Het 

monument is ontworpen door de Litouwse beeldhouwer Gediminas Jokūbonis.  

 

Hierna rijden we weer terug naar ons hotel waar we ons diner gebruiken. 

     

Vrijdag 28 april   

 

Druskininkai Grutas park, Dzukijos nationaal park, Hotel en diner in Druskininka  

 

Na het ontbijt en nadat wij onze koffers hebben in de bus hebben gezet rijden we naar het Dzukijos 

nationaal park dat in het zuidoosten van Litouwen ligt. Dit park is 550km2 groot en is daarmee het 

grootste nationaal park van Litouwen. Het nationaal park ligt op de oevers van de Nemunas en omvat 

moerassen en bossen. Het park werd in 1991 opgericht. In het park ligt Druskininai. 

De zuidelijke Litouwse stad Druskininkai is één groot openlucht kuuroord en heeft een bosrijke omgeving.  

Druskininai staat al 200 jaar bekend om zijn geneeskrachtige bronnen. Het ligt op de samenkomst van 

twee rivieren in het midden van oude bossen. Met prachtige promenades langs de rivier de Nemunas en 

een ontzagwekkende uitzicht op de Raigardas vallei. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSgZO72u_QAhWBmxQKHWkPCUEQjRwIBw&url=http://trip2lt.com/objects/druskininkai-cities/&psig=AFQjCNEQyK4gmDR-TI9qnHTYcW4kRxlvIA&ust=1481668240249681
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49Yq50u_QAhXMvxQKHTJEBEIQjRwIBw&url=http://www.turistopasaulis.lt/europos-parkas/&psig=AFQjCNHiFcFuwyxAM_94bqmLkXrmCy6e9w&ust=1481666066437577


 

Het Druskininai Grutas Park is een heel bijzonder park. Het is een beeldentuin van standbeelden uit het 

Sovjet-tijdperk en een expositie van andere Sovjet-ideologische overblijfselen uit de tijd van de Litouwse 

SSR. Het werd in 2001 opgericht door de ondernemer Viliumas Malinauskas. Het park ligt in de buurt van 

Druskininkai, een spa ressort waar we zullen overnachten. Nadat Litouwen zijn onafhankelijkheid herwon in 

1990, werden diverse Sovjet standbeelden omvergehaald en op verschillende plaatsen gedumpt. 

Malinauskas verzocht de Litouwse autoriteiten hem het bezit van de sculpturen over te dragen, zodat hij 

een privaat gefinancierd museum kon bouwen. Dit Sovjet-themapark werd opgericht in het Dzūkija National 

Park. De expositie bestaat uit 86 beelden van 46 verschillende beeldhouwers  

 

Wij overnachten in een soort Spahotel in Druskininai en gebruiken daar ons diner. 

  

Zaterdag 29 april.   

Op weg naar Klaipeda bezoek aan Birstonas, de kastelen Raudoné en Panemuné (langs de rivier Nemunas) 

Hotel en het diner in Klaipéda. 

 

Vandaag hebben we op weg naar Klaipéda een schitterende landschappelijke tocht op het programma 

staan die onder andere langs de oevers van de Nemunasrivier voert. We brengen een bezoek aan de 

kastelen Raudoné en Panemuné en aan het kuuroord Birštonas, dat aan de rivier de Nemunas ligt. Birštonas 

is eeuwen lang een pleisterplaats voor de adel uit Litouwen, Rusland en Polen geweest. 

Op de plaats waar eens het houten kasteel van Birštonas stond, staat nu een dertig meter hoog standbeeld 

van Vytautas, het hoogste en bekendste van Litouwen. De stad zelf bevindt zich in het grote Nemunas 

Nationaal Park, een adembenemend mooie regio. Het neogotische kasteel Raudoné heeft een prachtig park 

met vele oude bomen. Vanaf de toren die je kunt beklimmen heb je een schitterend uit zicht op de rivier. 

Het gebouw zelf kunnen we niet bezoeken omdat er een school in is gehuisvest. 

 

Het kasteel Panemuné  (foto links) was een heuvel fort van de 

Teutoonse Ridders (opgericht 1343) werd vervangen door een 

kasteel gebouwd in 1604-1610. De naam "Panemune" ( 

betekent zoveel als "langs de Nemunas”.  Het kasteel werd 

niet ontworpen als bolwerk voor de verdediging van het land 

te dienen maar als adellijk woonverblijf met bijgebouwen en 

bedrijfsgebouwen, typisch zijn voor het begin van de 17
e

 

eeuw.  Het kasteel Panemune gold als een van de mooiste 

Renaissancegebouwen in Litouwen. Rond 1759 werd het 

kasteel verbouwd. De nieuwe eigenaren zorgden voor een herenhuisachtig interieur met fresco's, die 

onlangs zijn ontdekt. Het kasteel staat in een park op een hoge heuvel en is omgeven door vijf vijvers.  

 

In Klaipéda overnachten we in hetzelfde hotel als aan het begin van de reis  

  

Zondag 30 april   

Juodkranté op de Koerse Schoorwal: Heksenheuvel (houten beelden), beeldenpark Land en Water, lunch, 

Pranas Domsaitis galerie in Klaipeda. In de avond Ferry van Klaipéda naar Kiel. 

 

Na het ontbijt nemen we met de bus de veerpont die ons naar de Koerse Schoorwal brengt. 

Het Nationaal Park “Kuršių Nerija” (of Koerse Schoorwal) is een bijzonder mooi natuurgebied, opgericht in 

1992. De Koerse schoorwal is 98 km lang, maximaal 2,8 km, minimaal 380 meter breed. De ene helft is 

Russisch, de andere helft Litouws. In 2000 werd de Koerlandse schoorwal op de lijst van Unesco van 

cultureel erfgoed geplaatst.  

Wij brengen een bezoek aan Juodkrante, een klein dorpje met 720 inwoners, zeer geliefd bij 

vakantiegangers vanwege de leuke houten huisjes en de gezellige sfeer. Daar bevindt zich ook de 

Heksenberg (Raganų kalnas). Sinds oude tijden, werd 

Joninės (Feest van Sint Jan) gevierd op de heksenheuvel. 

Tegenwoordig is er een unieke openlucht tentoonstelling 

zien. De beeldententoonstelling  werd in 1979 opgezet 

door beeldhouwer S. Šarapovas en architect A. Nasvytis. Er 

staan 71 beeldhouwwerken uit voornamelijk eikenbomen 

gesneden door Litouwse volkskunstenaars.  

Veel van de houtsnijwerken beelden een Litouwse 

volkslegende of sage uit. De houtsnijkunst en symboliek 

uit Litouwen en Letland werd in 2001 op de Unesco Lijst 

van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed 

van de Mensheid geplaatst. 

 



 

Een ander beeldenpark werd in 2002 voltooid. Er staan 31 beelden van steen en metaal op de kade van de 

oever van de lagune die gemaakt zijn tijdens een internationaal symposium Land en Water 

 

Tussen Nida en Juodkrante is er een stuk bos dat bewoond wordt door een van de grootste kolonies 

aalscholvers. Door de zure ontlasting gaan de bomen dood, afgelopen 15 jaar al 10 ha.  

 

We keren na onze lunch terug naar Klapéda waar we in de Pranas Domsaitis galerie de tentoonstelling The 

Wonderful Land Artists in East Prussia. 19th and the first half of the 20th century painting and graphic art 

from the collection of Aleksandr Popov zullen bezoeken. De collectie omvat bijna 1000 schilderijen en        

grafiekbladen van ruim 300 kunstenaars van het Pruisische Barbizon. 

 

Bielefeld. Kurenkahn by the Great Dune.   

 

De schilderkunst van Oost-Pruisen laat de vele internationale 

invloeden zien en is verweven met de stromingen van de 

Europese kunst. Door de gecompliceerde geschiedenis van het 

gebied, zijn veel kunstenaars vergeten, veel werken zijn verloren 

gegaan, sommigen zijn in privébezit en maar enkelen hebben 

het museum bereikt. Daarom is deze collectie ook zo waardevol. 

Enkele jaren is er een tentoonstelling in Zeeland geweest waar 

deze werken ook tentoongesteld werden. Het werk van meer dan 

100 kunstenaars uit de 19e en begin 20e eeuw is er op de 

tentoonstelling te zien. De onderwerpskeuze was vooral het 

landschap, de geschiedenis en de inwoners van dit gebied. Het was een bloeiperiode van de Oost-Pruisische 

kunst en vele kunstenaars trokken hier ook naartoe. Twee belangrijke centra waren er: de Königsberg 

Academie voor Schone Kunsten en de kunstenaarskolonie Nidden (Nida) op de Koerse Schoorwal. Ook 

waren er kunstenaars die tijdelijk of permanent op De Koerse Schoorwal verbleven. De landschappen van 

deze kunstenaars laten de schoonheid van de bomen, het strand, de lagune, de duinen zien, soms zwaar 

aangezet, soms mysterieus, soms opvallend realistisch. Doordat vele kunstenaars reisden en studeerden in 

het buitenland hebben ze ook veel ideeën uitgewisseld. Het spectrum van de stijlen is erg breed en varieert 

van het Vroege Academisme, sentimenteel Realisme, laat Impressionisme en naturalisme tot aan het 

Expressionisme en de Nieuwe Zakelijkheid 

 

In de vroege avond stappen we op de ferry boot naar Kiel. 

Maandag 1 mei           

 

Ontscheping van de veerboot in Kiel in de late namiddag. We rijden daarna via een dinerstop onderweg 

naar onze afstapplaatsen 

 

Kosten:  1185,-  (toeslag 1 persoonskamer 199,-) 

Inbegrepen: 

 Vervoer over land met luxe touringcar,  

 ferry-overtocht retour 2-persoons binnenhut (bedden boven elkaar) pp  € 85,--  **   

 ontbijt op ferry en brandstoftoeslag ferry 

 8 overnachtingen in luxe hotels in de stadscentra (3 x Klaipéda, 4x Vilnius, 1 x Druskininai) 

op basis van ontbijt en diner 

 programma zoals omschreven met excursies, rondleidingen, rondwandelingen, reserveringskosten 

en entrees plusminus € 142,-   

 deskundige kunsthistorische reisleiding en Engelstalige gidsen in Litouwen   

 voorbereidingsdag en reader 

Niet inbegrepen: 

 overige maaltijden 

 eventuele fooien 

 eventuele verzekeringen 

 

 

http://www.ldm.lt/wp-content/uploads/2016/03/kurenas-1.jpg


 

** toeslag, afslag ferryhut 

We hebben gekozen voor tweepersoons binnenhutten. Deze hutten kostten € 170 per hut per retour         

(€ 85 per persoon) voor groepen. We hebben deze prijs in onze berekening aangehouden. We hebben voor 

deze optie gekozen, omdat die het goedkoopst is, buitenhutten zijn duurder. Toeslag voor andere hutten 

staan hieronder vermeld. Een eventueel hogere prijs wordt doorberekend. Ook wanneer men met minder 

personen een hut deelt wordt deze hoofdelijk omgeslagen. 

 

2-persoons binnenhut (bedden boven elkaar)   € 85,00   geen toeslag     

2-persoons binnenhut (bedden naast elkaar)   € 110 pp   toeslag € 25 euro pp   

4-persoons binnenhut (bedden boven elkaar)   € 82,50 pp   korting € 2,50 euro pp   

2-persoons hut met zeezicht (bedden naast elkaar)  € 125 pp   toeslag € 40 euro pp 

4-persoons hut met zeezicht (bedden boven elkaar)  € 102,50 pp   toeslag € 17,50 euro 

 

Minimum aantal deelnemers: 20 

 

Mocht het minimum aantal personen niet gehaald worden, kan de reis toch plaatsvinden door verhoging 

van de reissom (afhankelijk aan het aantal met max. € 50,-). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 


