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Flygtider 
Tiderna anges i lokal tid. Vilnius ligger 1 h före oss 

 

Fredag 8 maj 

Luleå - Arlanda 06:35-07:55 

Arlanda - Vilnius 10:10-12:25 
 

Måndag 11 maj 

Vilnius - Arlanda 18:20-18:35 

Arlanda - Luleå 19:35-20:55 
 

Allmän info 
 

• Vid resan ingår 2 st incheckade bagage/pers (20 kg) och ett handbagage 

• Alla tider anges i lokal tid, Litauen ligger en timme före Sverige 

• Litauens valuta är Euro (EUR). 1 EUR ger ca 10,83 SEK 

 

 

 

 

 

 

 

~ Res med finess, med oss på Axess ~ 
 

Urban & Lisa 

 

 

Träningsresa 8-11 maj 
 

 
 

 
 

Den perfekta resan för dig som gillar att träna och njuta av god mat 

och trevligt sällskap. Kanske behöver du en nytändning i träningen 

och inspirerande föreläsningar? Alla kan vara med på resan, vare sig 

träningserfarenhet. Vi anpassar träningspassen och övningarna efter 

individen och garanterar en resa med både träningsvärk och skratt! 
 

 

 
               Prenumerera på vårt nyhetsbrev           Gilla oss på Facebook 

                              WICHTORIA LUNDBORG  

• Utbildad hälsovägledare, 

• Kostrådgivare 

• Personlig tränare   

• Massör 

• Health & Fitness Coach på Formbar 
 

mailto:info@axessresebyra.se
http://www.axessresebyra.se/


  

Pris: 6 245 kr/pers Boka senast 2 december för 300 kr rabatt/pers 
 

Ingår i resan 

• Flyg Luleå-Vilnius t.o.r. 

• Hotelltransfer 

• Boende 3 nätter i tvåbäddsrum inkl. frukost på Vilnius Grand Resort ***** 

• 2 luncher 

• Stadsrundtur med guide 

• 6st träningspass 

• 3st gemensamma powerwalks 

• 2st föreläsningar 

• Introduktion massage 

• Vår svensktalande instruktör Wichtoria: Hälsovägledare, PT & föreläsare 

• Reseledare 
 

Valbara tillägg: 

• Enkelrumstillägg:     1 200 kr/pers 
 

 

Fredag 8 maj 

Vår resa börjar kl. 06:35 med flyg från Luleå till Vilnius med mellanlandning på 

Arlanda.  
 

Vid ankomst till Vilnius kl. 12:25 blir vi välkomnade av vår chaufför som tar oss till 

det underbara hotellet Vilnius Grand Resort. Efter incheckning på hotellet får vi 

avnjuta en gemensam lunch tillsammans i ett av hotellets 3 restauranger.  

 

 

Kl. 16:00 kör vi vårt första 

träningspass med styrka i fokus. 

Underbara PT:n Wichtoria leder 

samtliga pass. Vår reseledare Lisa, 

även hon utbildad hälsovägledare 

finns också till hands. Under alla 

resan träningspass så kommer vi visa 

olika nivåer på övningarna, så att du 

kan träna på just din nivå.  

 

 

Kvällen är fri för egna aktiviteter.  

Hotellet ligger vid ett fantastiskt grönområde och har både en golfbana och en 

privat sandstrand. Här erbjuds även inomhusbassäng, bastu och spabehandlingar. 

På hotellets 3 restaurang finns det gott om utbud. 

Lördag 9 maj 

Vi börjar dagen kl. 07:00 med en gemensam 

powerwalk i 60 min. Sen är det frukost och egentid.  

Den här av dagen kommer att bjuda på 2 härliga 

träningspass, 2 hälsoföreläsningar samt en 

introduktion i massage. Våra träningspass kommer i 

huvudsak att hållas utomhus så se till att ha ”kläder 

efter väder”. 
 

 

Söndag 10 maj 

Kl. 06:30 tar vi oss ut på en gemensam powerwalk, ca 45min. Sen efter frukost 

möts vi upp i lobbyn för att ta bussen in till Vilnius. Väl framme möter vår guide 

upp oss och tar med oss på en mysig stadsrundtur. Under ca 2 timmar kommer hon 

guida oss genom denna vackra stad. Vi avslutar rundturen med en gemensam 2-

rätters lunch på The Old Green Restautant.  

Sen har ni möjlighet att på egen hand upptäcka denna fantastiska stad innan vi 

beger oss tillbaka till hotellet med bussen.  

Eftermiddagen består sen av 2 st tuffa men härliga pass med folkus på både puls, 

styrka och bål. 

 

 

Måndag 11 maj 

Återigen så väcker vi kroppen med en powerwalk. Sen är det frukost och egentid 

innan vi kör vårt sista träningspass för denna resa.  

Sen checkar vi ut från hotellet. Bussen hämtar oss kl.15:30 och tar oss till 

flygplatsen. Planet lyfter kl 18:20 och efter mellanlandning på Arlanda så landar vi 

åter i Luleå kl. 20:55  
 

Vi reser hem med härlig träningsvärk, ny energi, nya bekanta  

& minnen för livet! 

 


