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De schrijvers: Victor A.C. Remouchamps, Harry Jansen en Ingrida Noordstrand. 

 

INTRODUCTIE 

Waarom een speciaal document voor Nederlandse toeristen die van plan zijn 

Vilnius te bezoeken? Er is toch een Bureau voor Toerisme in Vilnius? Daar kan 

toch iedereen met vragen naar toe? En waarom in het Nederlands? Iedereen 

spreekt toch Engels? Er zijn tientallen reisgidsen, historische epistels die veel 

meer informatie bieden dan wat dit vlugschrift wil laten zien. En er is toch 

internet? Iedereen kan toch surfen op internet en alle informatie bij elkaar 

rapen die nodig is om de Nederlandstalige toerist (Waarbij we alle Vlamingen, 

Afrikaners , de inwoners van de streek rond Duinkerken en de Nederlandse 

overzeese gebiedsdelen in de Caraïbische Zee alsmede enige verdwaalde 

Belgische expats in de Democratische Republiek Congo onder dak hebben)  

Allemaal waar! 

Maar waarom wordt dan op de Facebook pagina “Nederlanders in Litouwen” 

regelmatig rond gevraagd naar adressen of objecten die de moeite waard zijn 

om te bekijken wanneer er weer bezoek uit Nederland komt? En niet iedereen 

heeft internet of heeft er trek in om uitgebreid te gaan zoeken welke objecten 

hij of zij graag zou willen zien in meestal betrekkelijk korte tijd.  

Vaak komt het er op neer dat, nadat de auto (voor veel geld) is geparkeerd1 het 

bezoek aan het centrum begint met “we zien wel” en dan nadat de wandeling is 

                                                           
1 Waarschuwing! Parkeren, vooral in het centrum is een peperdure aangelegenheid. Per slot 
van zaken moet het lidmaatschap van de EU en de NATO toch door iemand betaald worden? 
Voor de prijs van vier uur parkeren kunt u met uw hele gezin in taxi’s door de stad kruisen. 
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begonnen vrijwel onmiddellijk de vraag wordt gesteld ”Goh, wat een mooie 

kerk! Wat is dat voor kerk? En uit welke tijd stamt die?” met meestal als 

antwoord; ”Geen idee, joh. Er zijn zó veel kerken! Op elke hoek van de straat 

staat er wel een!” Niet écht een stimulans voor de bezoeker om twee minuten 

later bij het zien van een volgende kerk, dezelfde vraag te stellen en hetzelfde 

antwoord te krijgen. 

De samenstellers van deze gids hebben onder de 

pseudoniemen “Victor Stadtler en Harrie 

Waldorf” (U kent ze nog wel, die twee oude 

zeurpieten uit de “Muppet Show”) hun best 

gedaan om interessante informatie te selecteren 

en in een bescheiden boekwerkje te bundelen 

omdat zij van mening zijn dat er mogelijk toch een behoefte aan is. De inhoud 

van dit bundeltje werd aangevuld met een bijdrage van Ingrida Noordstrand, die 

het hoofdstuk “markten” voor haar rekening heeft genomen. Bovendien heeft zij 

alle verkeerd gespelde namen van straten, steden, gerechten, voor-en 

achternamen gecorrigeerd.(met name de schrijver Victor Stadler had een 

uitbundige hoeveelheid “sgreifvauten” gemaakt!)   

De gebundelde informatie is uiteraard nooit volledig, maar neemt wel de meest 

interessante objecten op voor een Nederlandstalige bezoeker met relatief 

weinig tijd. Uiteraard zijn in dit boekwerkje geen actuele onderwerpen 

opgenomen zoals tentoonstellingen, voorstellingen en concerten. Daarvoor 

moet de geïnteresseerde toerist zich van tevoren of ter plekke informeren op 

internet bij de al eerder genoemde Facebook pagina of bij het Bureau voor 

Toerisme in Didžioji straat. 
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ALGEMEEN 

 

Algemene informatie voordat u aan een reis naar Litouwen begint: 

 https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/litouwen?fbclid
=IwAR2eOUypS4S0kUtwAzhxOzQro3EIBwC4bw1frEkwYiXkxL8NaL_dd_R3k
Ao 

 Het verdient aanbeveling om alle kwetsbare documenten zoals paspoort, 
rijbewijs, autopapieren, verzekeringsdocumenten op te slaan en op een 
memory stick en separaat van uw bagage mee te nemen, bij voorkeur op 
het lichaam. In geval van verlies of diefstal kunt u dan op een eenvoudige 
manier met autoriteiten en/of de verzekeringsmaatschappij 
communiceren. Taal blijft in Litouwen voorlopig nog even een handicap en 
elektronisch opgeslagen gegevens, spreken voor zich. 

Huisvesting 

Je struikelt in Vilnius letterlijk over hotels en bed& breakfast faciliteiten en om te 
voorkomen dat dit boekje de vorm van een ouderwets telefoonboek gaat 
aannemen wanneer wij een lijst met adressen en telefoonnummers gaan 
opnemen, geven wij u de raad om contact op te nemen met Aibnb. 

Deze organisatie heeft circa 1900 adressen in Vilnius. De prijs varieert rond de 
€45 per overnachting. Wanneer je buiten het seizoen boekt kan de prijs zelfs 
lager uitvallen. 

En wanneer u aan het surfen bent, en u treft het volgende adres aan: M. 
Daukšos 5, en het appartement heet “Traveler Studio”, dan weet u dat u goed 
zit, want de eigenaar is een buitengewoon betrouwbare Nederlander. (Dat zijn 
ze niet allemaal, dat weet ik. Maar voor deze steek ik mijn hand in het vuur.) 

**** 

Dan heeft de Nederlandstalige gemeenschap een goede kennis en sponsor die 
toevallig ook directeur is van het Holiday Inn hotel en het Ecotel; Dhr G. Snaet.  
Niet alleen geschikt voor de toerist, doch wanneer u op zakenreis komt hét 
uitgesproken adres om uw verblijf comfortabel en zonder enige logistieke 
problemen te regelen. 
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Het Holiday Inn Hotel in Vilnius is een 4 sterren plus Hotel, gelegen in het 
commerciële en financiële district, 8 km verwijderd van de internationale 
luchthaven in Vilnius terwijl het historisch stadscentrum toch makkelijk te voet 
bereikbaar is. Het hotel beschikt tevens over beveiligde boven- en ondergrondse 
parkeer plaatsen. 
Zes multimedia vergaderzalen staan ter beschikking en er is gratis en snel 
internet in het ganse hotel. 
De gastenkamers zijn modern sfeervol ingericht met veel natuurlijk daglicht en 
comfortabel voorzien van alles wat de hedendaagse reiziger kan verwachten. 
Het royaal ontbijt wordt aangeboden in het welbekende 
“Ribroom” (www.ribroom.lt) restaurant van het hotel waar U tevens terecht kan 
voor een populaire business lunch of een gezellig diner. 
De W lobby bar is de uitgelezen plaats voor een verse koffie en bied onder 
andere een keuze van meer dan 120 Single Malt whisky’s. 
Hotel gasten kunnen tevens gratis gebruik maken van de mini gym en sauna. 
 
Bij het vermelden van de naam van deze reisgids wordt U door het hotel gratis 
van de luchthaven opgehaald en teruggebracht….of wanneer U met Uw eigen 
voertuig mocht komen, dan kan je gratis parkeren in de beveiligde ondergrondse 
garage plaats van het hotel. 
Voor reservaties en/of verdere vragen kan U het hotel als volgt bereiken: 
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Holiday Inn Vilnius Hotel 

Seimyniskiu straat 1,  

Vilnius LT-09312 Lithuania 

Telefoon : +370 5 2103000 
Email: holiday-inn@ibc.lt 
 
Met eigen vervoer? Caravan of camper? 

Bent u wat avontuurlijk aangelegd en van plan om met eigen vervoer naar 
Litouwen te komen? Al dan niet in het bezit van een caravan of camper? Dan 
heeft de Nederlandse ondernemer Wim Brauns, die beheerder is van de beste 
camping arrangementen niet alleen in de regio Vilnius (Rudiškes)Litouwen maar 
in de gehele Baltische regio een uitgelezen oplossing voor u. Op een steenworp 
afstand van Vilnius (let wel, u moet dan wel een bijzonder atletisch gebouwde 
steenslingeraar zijn, maar het blijft anno 2019 een afstand van niks, zo’n 20 
kilometer). Er is gratis vervoer vanaf de camping naar het centrum van Rudiškes, 
alwaar de trein naar Vilnius de volgende stap is om met de reisgids in de hand, 
Vilnius te bezoeken.)  

De camping heet landgoed “De Harmonie” en de eigenaar/beheerder is, zoals 
gezegd onze Nederlander Wim Brauns. 

Adres: Buklos kaimas, Trakų rajonas, Rudiškės 

Telefoon: (8-614) 21560. 
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“De Harmonie” is geen commerciële camping, en er is dus geen zwembad, er zijn 
geen tennisbanen of een bar. Er is wel een natuurvijver waar u in kunt 
zwemmen.  

Met de gezondste en schoonste lucht in heel Noord Europa. 
Met een uitgebreide gelegenheid om te “mountainbiken” of 
ouderwets te fietsen in de bossen waar eens de 
groothertogen van Litouwen op berenjacht gingen. (Die zijn 
ietwat schaars momenteel, maar wanneer u let op de 
initiatieven van de werkgroep “De Zwarte Beer terug”, dan 
kunt u als natuurliefhebber binnenkort tijdens zo’n 
fietstocht al dan niet aangenaam verrast worden!)  

Er is nauwelijks gevaar want zoals alle Nederlanders weten, in geval van nood, 
gewoon een beetje zout op zijn staart leggen! 


