
Vilnius 5-9/5 

 

 

Flygtider: 

5/5 Luleå-Arlanda 13.10 – 14.30 flight SK009 

5/5 Arlanda-Vilnius 16.00 – 18.25 flight SK740 

9/5 Vilnius - Arlanda 11.20 – 11.45 flight SK741 

9/5 Arlanda-Luleå 14.05 – 15.20 flight SK010 

 

 



Hotell: 

Amberton Cathedral Square ligger centralt beläget på katedraltorget, c:a 10 minuters 

promenad från gamla stan. 

Amberton Cathedral Square Hotel Vilnius ligger centralt i Vilnius. Litauens Nationalmuseum och 

Vilnius centrala postkontor tillhör de kulturella höjdpunkterna, och för den som gillar att shoppa 

rekommenderas Gedimo prospektas och Pilies-gatan.  

    

 

 

Program: 

5/5 

18:25 vid ankomst tillVilnius möts vi i ankomsthallen av vår svensktalande guide. Under 

resan in till hotellet (c:a 20 minuter) får vi en kortare introduktion av staden. 

Incheckning 

Egen tid 

  

6/5 

Frukost 

10.00 Stadsrundtur med buss och till fots inklusive lunch. Turen tar c:a 6 timmar. 

Litauens huvudstad grundades i början av 1300-talet.Staden har fungerat som ett vägskäl 

mellan östliga och västliga kulturer i århundraden. Dess arkitektur innehåller olika stilar med 

inslag av renässans, barock och klassisim. Gamla stan i Vilnius är ett av UNESCO´s 

världsarv.Under dagen besöker vi bland annat Gamla stan, marknaden samt den 

fascinerade och bohemiska stadsdelen Uzupis, en ”egen republik i staden” fylld av konst och 

kultur 

 

16.00 c:a åter på hotellet 

Egen tid 



 

 

7/5 

Frukost 

Dagen fri för egna aktiviteter 

8/5 

Frukost 

Dagen fri för egna aktiviteter 

 

9/5 

Frukost 

09.00 samling i lobbyn, transfer till flygplatsen 

 

Pris per person: 7295- del i dubbelrum, enkelrumstillägg 1400- . 

Boka senast 15/10 för 1500- i rabatt. 

I grundpriset ingår: 

• Flyg Luleå-Vilnius t&r enligt tidtabell i program 

• 1 incheckat bagage (max. 23kg/pers) 

• Flygskatter och bränsletillägg 

• Transfers och måltider enligt program 

• 4 nätter på Hotel Amberton Cathedral Square, del i dubbelrum 

• Reseledare från Axess Resebyrå och lokal guide 

Betalning: 

• Anmälningsavgift 1500 per person betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. 

Anmälningsavgiften återbetalas ej om resenären avbokar sin resa innan den 6/2 

• Slutbetalning senast den 6/2 2022, därefter är återbetalning inte möjlig. 

 

Resevillkor: 

När du bokat din resa kommer du inom 3 arbetsdagar att få en bekräftelse till den e-postadress som du 

uppgivit. Om du inte fått någon bokningsbekräftelse efter 3 arbetsdagar måste du snarast höra av dig 

till oss på info@axessresebyra.se.  

Axess Resebyrå samarbetar med ERV försäkringar. Mer information om deras avbeställningsskydd finns 

att läsa på deras hemsidor, www.erv.se När du bokar din resa anger du om du vill teckna 

avbeställningsskydd eller ej. 

Resenären har rätt att överlåta avtalet till annan person som uppfyller kriterierna för resan. För att 

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


detta ska vara möjligt måste Axess Resebyrå få kännedom om detta senast 60 dagar före avresa. I vissa 

fall är det inte möjligt att överlåta en resa, det kan t.ex ha med det lokala flygbolagets regler att göra. 

Kontrollera alltid med oss innan du tänker överlåta en resa för att förvissa dig om att det är möjligt. Om 

överlåtelse sker tillkommer en administrativ avgift om 300 sek per överlåtelse. 

Det åligger resenären själv att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex 

innehav av giltigt pass, visum, nödvändiga vaccinationer etc. Det är obligatoriskt för resenären att ha 

ett fullgott försäkringsskydd från och med resans första dag till och med resans sista dag. Försäkringen 

måste till exempel innehålla; försäkring för bagage, medicinska kostnader, ev. hemtransport om du blir 

för sjuk för att kunna fortsätta resan, olycksfall m.m. Glöm inte att kolla vad som ingår i din 

hemförsäkring. Axess Resebyrå kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på 

grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass. Eventuella 

rekommendationer från Axess Resebyrå gällande vaccinationer, visum, bagage, kläder o.s.v. är endast 

rekommendationer och företaget är ej ansvarigt för eventuella fel i denna information. 

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa om minimiantalet resenärer ej uppnås. Besked om inställd 

resa kommer att lämnas i god tid före avresa. Axess Resebyrå förbehåller sig att ställa in resan p.g.a. 

force majeur. Minimiantalet för denna resa är 10 personer. 

Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för händelser utöver Axess Resebyrås kontroll, till exempel 

resenärens död, skador, sjukdom eller förseningar som resenären eller resenärens tillhörigheter ådrar 

sig på grund av krig, terroristattacker, civilt uppror, politiska oroligheter, upplopp, brand, uppror, 

regeringsrestriktioner och dylikt. 

Vänligen respektera att färdplanerna är preliminära. Det är omöjligt för oss att garantera att 

färdplanerna Följs till ett hundra procent. Det kan bero på många olika saker som t.ex. lokala 

väderförhållanden, ändrade flygtider, ändrade färdrutter, myndigheters påverkan etc. Vår ambition är 

dock att du som resenär alltid ska få en likvärdig ersättning. Axess Resebyrå förbehåller sig därför rätten 

att göra nödvändiga ändringar av resrutten. 

Om du beslutar dig för att lämna resan före resans slut gör du detta på egen risk och med egna medel. 

Axess Resebyrå kan ej ställas till svars för att ordna med transport, boende etc. Du kan ej heller få 

någon ersättning för de kvarvarande dagarna av resan. 

Om resenären inte är på plats när resan startar kan Axess Resebyrå ej ansvara för eventuella kostnader 

som drabbar resenären. 

Om du har några speciella önskemål såsom vegetarisk kost o.s.v., kommer vi att göra vårt yttersta för 

att tillmötesgå dina önskemål. Om vi ej lyckas med detta kommer Axess Resebyrå ej att betala ut någon 

kompensation. Eventuella utfästelser från Axess Resebyrå måste vara noterade i färdhandlingarna för 

att kunna åberopas. 

Axess Resebyrå ansvarar ej för ditt bagage eller personliga tillhörigheter som du tar med på resan. 

Resenären är själv skyldig att kontrollera att de färdhandlingar som sänds till resenären från Axess 

Resebyrå stämmer, eventuella fel ska meddelas Axess Resebyrå snarast. Eventuella utfästelser som 

Axess Resebyrå gjort gentemot resenären ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. 

Har resenären inte fått någon färdhandling måste han eller hon själv meddela Axess Resebyrå detta 

minst 21 dagar före resans start. Gör resenären inte detta kan inte Axess Resebyrå hållas ansvarig för 

eventuella merkostnader eller olägenheter som detta kan drabba resenären. Vid sena bokningar sänds 

färdhandlingarna tillsammans med bokningsbekräftelsen. Det är då mycket viktigt att du kontrollerar 



att uppgifterna stämmer och meddelar eventuella fel omedelbart. Färdhandlingar kommer att sändas 

till den e-postadress kunden har uppgivit vid bokningen. Det är kunden som ansvarar för att Axess 

Resebyrå har korrekt e-postadress. 

 

 


