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Belarus

Klaipeda är en stad där du riktigt känner den germanska 
andan. Tillvaron håller en långsammare takt än de 
andra stora städerna i Litauen, men staden är ändå full 
av sevärd kultur. Se till att uppleva några av de 
promenadstråk som kommer till liv om kvällen, och att 
titta på någon av de många skulpturerna i staden, eller 
stanna till för en öl på Švyturys Brewery.

Korskullen i närheten av Šiauliai är en kulle täckt med 
tusentals träkors. Under sovjettiden tog 
myndigheterna regelbundet bort korsen, men 
lokalbefolkningen ersatte dem hela tiden. Påve John 
Paul II skickade ett kors till Litauen som placerades på 
kullen, och i dag påbörjar och avslutar pilgrimer sina 
resor på denna plats.

  

Vill du komma närmare naturen? Då ska du bege dig till 
den gamla labonarasskogen, som är den största 
skogen i Litauen. För att förstå hur stor den här skogen 
verkligen är kan du besöka Mindūnai observationstorn, 
som är 36 meter högt. 

  
Aukštaitija nationalpark ligger en aning avsides, vilket 
resulterat i att den skyddats från skador orsakade av 
massturism. Den är känd för sig otroliga biodiversitet 
och är hem till ett stort antal sällsynta djur, däribland 
fåglar, rådjur, älg, räv, vildsvin och guldörnar. 

  
De som är ute efter ett friluftsäventyr bör utforska 
någon av de många vandringslederna, eller prova att 
paddla kajak eller kanot på sjöarna, om vädret tillåter.

  
Efter en sådan dos natur är det dags att utforska 
huvudstaden Vilnius – ännu en UNESCO-skyddad stad 
med färgglada hus, pittoreska kullerstensgator och 
populära kaféer.

  
Ingen resa till Litauen är komplett utan ett besök hos ett 
av Litauens mest välbevarade slott – Trakai slott – som 
ligger på en ö i sjön Galve. Trakai är också hem till 
Karaimes, en liten etnisk grupp i Litauen som är släkt 
med tartarerna. När du är där bara måste du prova 
Kabyn – en av deras mest kända nationalrätter.

  
Druskininkai är Litauens mest älskade sparesort-stad. 
Andas in den friska luften, drick mineralvatten direkt från 
naturliga källor och ta ett bad i naturligt terapeutisk torv. 
Det här är verkligen en plats att koppla av och njuta på. 

Den andra största staden i Litauen är Kaunas – en färgsprakande stad med ett medeltida 
slott i mitten, därtill har den utsetts till Europas kulturhuvudstad 2022. Varför inte boka en 
två timmar lång spökvandring, för att höra om stadens mystiska förflutna?

Om du har lite tid över när du är tillbaka i Klaipeda kan du göra ett litet stopp vid den 
UNESCO-listade platsen Kuriska näset – en plats som ofta kallas Baltikums Sahara, på 
grund av sina sanddyner. Det är sannerligen ett fint avslut på en resa i detta underbara 
land. 


