
     

Den Foraarstur 2011 - Program 

Velkommen til dette tur-arrangement. 

Vi mødes fredag den 13. maj i Vilnius lufthavn (SAS ankomsttid hold 1 kl. 10.35 og hold 2 kl. 

15.20) hvor undertegnede sørger for videre transport. Ved landing ringer I straks til 00370 612 22 

422. Alle som indlogere sig hos undertegnede bedes medbringe sovepose og et stk. lagen og 2 fra 

det sene hold skal ogsaa have liggeunderlag med (håndklæder m.m. forefindes). Der er 

bankautomat 50 m fra bolig – men ha’ minimum 600 Litas med i kontanter da det er uklogt at 

betale med kort i nattelivet. Der skal medbringes bukser og jakke som giver adgang til nightclub – 

cowboybukser i byen er ikke ok. Min adresse er Didzioji 25-1, Vilnius.  

Fredag middag tager hold 1 på en kort byvandring ned ad Piles og der nydes et godt måltid som 
skyldes efter med kold øl. VI nyder livet og tænker på hvor surt det må være at opholde sig i SAS’ 
kantine hvor der serveres tilbageleverede lakseanretninger fra flyserveringen dagen i forvejen…  
Derefter ankommer hold 2 og lokale pils - som nu ligger på køl i kælderen – skyldes ned i en lind 
strøm Sikkerhedsbreifing. Derefter tager vi til vinsmagning hos italienske Flavio og bespisningen 
tages enkelt hos Gusta, hvor der nydes et par dejlige mad pandekager som skyldes efter med en 
halv liter kold øl til 10,- og saa over gaden til Portobello hvor musikken spiller. Senere tager vi på 
Nightclub Pablo Latino (a latin rhythm club). 

Efter en god nats søvn og et dejligt morgenbord med røræg og bacon m.m. tager vi på den store 

byvandring hvor vi bl.a. kommer ned i KGB’s torturkælder. Hen af eftermiddagen kommer vi tilbage 

til boligen og tager en slapper med et par lokale Kalnapilis. Vi bestemmer saa hvorvidt vi selv gider 

lave aftensmad som kan være grill i by-haven (og nogle tager da paa indkøbstur) eller alternativt 

spiser vi ude. Bytur 2 tager fart: Vi starter med at tage rundt til nogle hyggelige værtshuse hvor de 

brygger deres egen øl i kælderen som hos Stikli og så tager vi ned til Prospekto Pub on Gedimino. 

Muligt der kommer en jokker….Afgang søndag for og eftermiddag med SAS kl. 11.10 og 14.15.   

Velkommen!   

Gaard 
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