
 

Opplev spennende Litauen! 

22 -27 mai 2018 

 

Vilnius og Marijampolė 

Gamlebyen i Vilnius, KGB museum, marked, parker og partisanmuseum 

I år er det hundre år siden Litauen erklærte sin uavhengighet. Dette var slutten på en 120års 

okkupasjon av Tsar-Russland. Før denne okkupasjonen var Litauen en av Europas største stater. 

Sovjetunionen førte sine militærstyrker inn i landet i 1940. Prisen litauere betalte for sin frihet var 

høy. Offentlige tjenestemenn, soldater, samfunnsaktive og intellektuelle personer ble satt i fengsel, 

fraktet til Sibir. Litauen ble en kort stund okkupert av Nazi-Tyskland før Sovjetunionen kom tilbake på 

banen og forble lenge i Litauen denne gangen. I perioden etter krigen, da hele verden feiret slutten på 

den, var freden ennå ikke kommet til Litauen; nasjonen kjempet fortsatt mot terror. Litauen fikk igjen 

sin frihet i 1990. 

Det bor rundt tre millioner mennesker i Litauen og i hovedstaten Vilnius ved bredden av elva Neris, 

bor vel en halv million mennesker. I Vilnius opplever vi monumentale bygg og får innblikk i byens 

historie som strekker seg så langt tilbake som til middelalderen.  

I Marijampolė besøker vi det kjente årlige markedet. I tillegg treffer vi Justinas Sajauskas på hans 

partisanmuseum. Sajauskas har skrevet boka „Unforgettable Names of Lithuania“ som omhandler 

historier om de titusenvis av partisanere som ble forvist til Sibir. Omkring en halv million litauere ble 

offer for den sovjetiske terror. Sajauskas har fått utmerkelser fra regjeringen for sitt arbeide med å 

formidle denne delen av litausk historie. 

Lokal norsktalende guide Neringa Sajauskaitė gir oss innblikk i litauisk kultur og historie. 

Utreise fra Bardufoss 22.mai klokka 06:40  

Retur til Bardufoss 27.mai klokka 15:30 

 

 

 

 



Pris enkeltrom 12 500, pris dobbeltrom 11 500 (tillegg for ikke-medlemmer kr 500) inkluderer:  

Medlemmer i Troms historielag får medlemspris.  

Flyreise Bardufoss – Vilnius  

All transport i Litauen 

Hotell inkludert frokost (tre netter i Vilnius og to netter i Marijampolė) 

Middag tirsdag til lørdag (lunsj er ikke inkludert) 

Inngang på museer 

 

 

Påmelding på eget påmeldingsskjema innen 1.mars 2018. 

 

Velkommen til en spennende opplevelse! 


