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Vilnius är fortfarande en höjdarstad att resa till.
Vi var där en knapp vecka i ett sommarvarmt
väder. I allt väsentligt gäller allt vi skrev om i
reseskildringen från 2013, men visst har det hänt
lite saker att berätta om.
Vi testade att åka båt och besöka den
nyanlagda/renoverade parken. Några restauranger
får underkänt andra toppbetyg.
Här följer ”senaste nytt”. Vill du se bilder från årets
resa? Kolla under fliken bilder.
Nyheter
Här kommer en del justeringar till de tips som finns
i 2013 versionen.

Kvällsbelyst restaurang i korsningen Stikliu och Gaono
Gatve. Här låg en av de två portarna in i det judiska gettot
under 2:a världskriget.

Tips 9: Fortsätter du Gedimo Prospektas västerut
kommer du till parlamentsbyggnaden. Även här ett
monument över de som gav sitt liv i frihetskriget.
Framför parlamentsbyggnaden ligger en pyramid som
på sidorna visar Litauens geografi under olika
århundraden.
Tips 11: Restaurang Tores verkar vara helt nedlagd
(egentligen är den flyttad utanför centrum). Den
nybygnation som pågår verkar inte bli restaurang.
Trist, för det var en fantastisk utsikt därifrån.
Tips 12: Parken är nu renoverad, nyanlagd och
öppnad. Alldeles förtjusande park. Här finns en mindre
botanisk park. Det finns nyanlagda dammar och en
fontän som spelar vattenkaskader till operamusik. En
härlig lekyta för barn och längs floden Vilna ett härligt
rekreationsstråk med spelbord för schack/dam eller det
man önskar.

Damer i kortspel i parken. I bakgrunden Vilna som sakta
flyter förbi. Pastoral söndagsidyll.

Tips 13: Gröna brons socialrealistiska statyer är borta.
Tyvärr tycker jag för de gav ett eko från förr.
Vid bron ligger en sightseeing båt. Vi åkte en tur. Först
stillsamt uppströms, sedan tillbaka nedströms och i
kröken nedanför Vita bron vände båten tillbaka.
Knappt en timme. Stillsam flodfärd och lite nytt
perspektiv på staden.
Nytt Tips 1: Bredvid Katedralen, i det vita slottet,
ligger ett nyöppnat museum över landets historia. Mkt
sevärt!

Dessert på Bistro 18

Nytt Tips 2: Besök en mässa. Vi bevistade en av
söndagsmässornai katedralen. Det finns en vardaglig
religiositet som vi inte är i närheten av. Kön till biktstolen
inbegriper allt från tonåringar till åldersstigna pensionärer.
Skapar eftertänksamhet.
Restauranger
Balzac
Fortfarande bra. Skall i höst öppna en
ny restaurang i kvarteret bredvid
med inriktning mot Alcase.
St Valentino

Har haft bättre dagar. Avrådes.

Tores

Finns inte kvar i centrum. Se tips 12.

Vita bron

Vinbaren under renovering.
Totalstängt. Vet ej om det blir nyöppning.

Bra utsikt

Bredvid Radisson i finansdistriktet
(vid Vita bron) ligger ett varuhus. På
taket finns det en krog med takterrass.
Härligt häng och utsikt vid vackert väder.

1st Dublis

Fantastisk mat. Ligger söder om
centrum men norr om järnvägsstatitonen.
V. Sopeno Gatve. Beställ bord (kolla
på Tripadvisor). Fast flerrättersmeny.

Det finns en vardagsreligiositet som jag inte är
bekant med.

Praktiska råd
I Litauen gäller numera Euro som valuta. Har du kvar
Litauiska pengar kan du växla in dem på deras Riksbank.
Flyg
Idag finns flera flygbolag som trafikerar Vilnius. Vi flög
Air Baltic ut och SAS hem. Fortfarande rörigt på deras
flygplats. Kan du fixa incheckning och ev. skriva ut
boardingkort i en hotellreception är det att rekommendera.

En av alla restaurangerna på innergårdar i gamla
staden.
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Vy från sightseeingbåten. Uppströms med det
gamla/övre slottet i bakgrunden.

