Cykelsafari i Litauen og Kaliningrad 27/8 – 4/9 2019

Fly København – Palanga eller færge fra Trelleborg til Klaipeda (færge 6.00-23.30).
27/8 arrival Klaipeda via Palanga, eventuelt cykle til Klaipeda 20 km
Palanga er om sommeren et populært tilholdssted med strand og hoteller, blomstrende parker og en
karakteristisk lang træbro ud i vandet. Klaipeda er både provinsiel med gamle lave huse og
international med færgeforbindelser til flere lande.
28/8 Silute 63 km
Her cykles i landlig idyl a la foto øverst th. Vi krydser Klaipeda kanalen, som blev gravet i 1800tallet for at forbinde Curonian lagunen med Minija floden.
29/8 Pagegiai 53 km
Der cykles på småveje langs Nemunas floden til næste hyggelige provinsby.
30/8 Sosnovka i Rusland 73 km
Via Dronning Louises Bro cykles ind i Rusland. Byen Sovetsk hed tidligere Tilsit og er kendt for
sin ost. Der fortsættes til Sosnovka.
31/8 Kaliningrade 85 km
Ved Polessk når vi atter Curonian lagunen og hvis man cykler ned til havnen, ser man også ruinerne
af et slot fra det 17. årh. ligesom der er flor natur omkring lagunen. Videre går det ad fine alleer ind
mod Kaliningrad, det tidligere Köningsberg. Katredralen og kongensporten er værd at se.
1/9 Tid til at se Kaliningrad og evt. tog til Zelenogradsk eller cykle noget af vejen eller langs
kysten mod Swetlogorsk
Der er også lige det gamle marked og Hansa pladsen og Dohna tårnet at se. Zelenogradsk er en
populær badeby, men også kendt for rav, handel og kunst.
2/9 Nida 56 km
Turen ud på Curonian halvøen er fascinerende med dens helt specielle landskab af måneagtige
sandklitter og der er et rigt fugleliv og fremme ved Nida, hvor vi er sidst på sæsonen er her idyllisk.
3/9 Klaipeda 60 km
Idyllen fortsætter idet man cykler gennem dette naturområde på cykelsti uden biler i nærheden.
4/9 fly hjem via Palanga eller færge til Trelleborg (01.00-17.15).
Pris for hotelophold 8 nætter med morgenmad, cykler, kort, transfers, guide, invitation til Rusland
ca. 6.000 kr. Enkeltværelsestillæg 245 €. E-bike + 151 €.
Hertil kommer transport til og fra Litauen (ca. 2000 kr. for fly, lidt billigere med færge, men det
tager lang tid og der er transport til og fra Trelleborg), frokost, drikkevarer, kaffestop og lignende
samt visa til Rusland, som vist er ca. 70€ (pas skal til ambassaden ca. 14 dage før rejsen).
Terrænet er rimelig fladt uden de store problemer, men meget flot natur især på Curonian halvøen.

Old Mill Hotel, KLJ, http://www.oldmillhotel.lt/en/home/
Gilija, Silute http://www.silutesgilija.lt/en/
Pagege, Pagegiai http://www.hotel-pagege.lt/english.html

Dom Lesnika Country Hotel / Forsthaus, Sosnovka
Dona, Kaliningrad https://www.ageevgroup.ru/en/hotels/dona/
Herkules, Zelenogradsk http://hotel-hercules.ru/
Nerija, Nida http://www.neringahotels.lt/index_en.html

