
De baltiska huvudstäderna är som systrar – så nära varandra och ändå olika på samma gång. Deras unika karaktär har 
gjort att de hamnat på UNESCOS lista över kulturarv. 

Tillåt dig själv att resa bakåt i tiden. Baltikum har bevarat sitt arv och här kan du uppleva allt från medeltiden till 
modern tid under en och samma resa 

Och så får du en enormt stor dos natur. I Litauen finns fler än 2 800 sjöar, Estland har 2 222 öar och Lettland är stolt över 
sina 42 naturparker.

Res i din egen takt. De tre Baltiska staterna är aldrig överfulla med folk och turister – så att resa där är tryggt och säkert.

Gör en liten avstickare till Lahemaa National park, där du kan 
gå på vandring eller studera naturen som parken har att 
erbjuda. Eller åk till Parnu – Estlands största badort. Tartu är 
Estlands primära studentstad och erbjuder således en 
ungdomlig atmosfär.  

Roadtrip i Baltikum 

Sevärdheter att stanna till vid  

  

Kom ihåg
Fyll i eventuella papper som behövs före inresa i landet.
Kolla med restauranger, barer och andra platser om du behöver förboka.
Kontrollera riktlinjerna för det land du reser till.

Tallinn     Riga     Vilnius
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Lettland kommer att hänföra dig med sin natur och sina slott. I 
Lettlands största nationalpark Gauja National Park tar 
naturen emot dig med öppna armar. Där kan du uppleva 
naturliga källor, sandstensmark, pittoreska vyer och 
fascinerande naturspår. I nationalparken finns också två 
städer som är väl värda att besöka: Sigulda och Cesis. 

Näst på tur står Kulturhuvudstaden 2022 – Kaunas – där du 
kan besöka Djävulsmuseet och Nionde fortet. 

  Nu är det dags för nästa huvudstad – Riga – den största 
huvudstaden av dem alla tre. Där hittar du fantastisk 
jugendarkitektur som du kan utforska till fots på en guidad 
tur (link to GYG). Besök också den medeltida stadsdelen, 
Rigas centralmarknad och Riga katedral. Och se till att få 
provat den lokala specialiteten Black Baslam. 

Sedan har vi Vilnius, ännu en UNESCO-huvudstad med 
barockarkitektur, kullerstensgator, en fantastisk matscen och 
otroligt mycket annat. Besök gamla stan och Gediminas 
slottstorn, och ät en bit mat på Paupys market. Avsluta sedan 
med något att dricka hos Bambalynė, som erbjuder ett stort 
antal olika hantverksöl. 
Om du vill utforska lite mer kan du ta en avstickare till 
Trakai-delen av den historiska nationalparken, som har det 
mycket kända slottet på Trakai Island. Och när du ändå är vid 
havet så är Klaipeda och Neringa ett måste. Kuriska näset 
(Kuršių nerija) är ett unikt resultat av samspelet mellan 
människa och natur. Denna smala sandiga halvö älskas inte 
bara av lokalbefolkningen och turister, utan också av 
flyttfåglar som passerar över näset två gånger om året. 

Utforska Tallinn – detta sagorike med en imponerande 
gammal stadsport med vakttorn – och ta något att dricka på 
torget Raekija Plats. 
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