KALININGRAD RUSLAND
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Kaliningrad in het voormalige Pruisen heette tot 1946 ‘Hanzestad
Köningsberg’ en ligt tussen Polen en Litouwen ingeklemd. Sinds het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dit gebied een enclave van Rusland
en sinds het toetreden van bovengenoemde landen tot de Europese
Unie, is Kaliningrad tevens een enclave in de EU.
Onze Kaliningradreis begint op vrijdagavond 19.00 uur op de ferry
in Kiel in Noord-Duitsland. Voorzien van comfortabele slaaphutten,
brengt de ferry ons in 22 uur naar de kustplaats Klaipeda in Litouwen.
In Klaipeda worden we ontvangen door onze gids, Mister Eriks genaamd. De eerste hotelovernachting is in Nida, op de 100 km lange
landtong, die ons naar Kaliningrad leidt. Halverwege deze tong ligt de
grensovergang, de ‘Curonian spit’.
De volgende ochtend steken we via de brug over de Oostzee de
grens over. Een visum voor Rusland is hierbij nog steeds verplicht. Eenmaal in het Rusland aangekomen, maken we een trektocht, die ons
door het hele land leidt. We bezoeken onderwaterbossen, militaire
terreinen (waarvan sommige verlaten), prachtige, niet meer gebruikte
spoorbruggen en treinstations uit de Pruisische tijd (19de eeuw), die
oms midden in de bossen achtergelaten lijken te zijn. De routes zijn
gecodeerd als rood en bovendien soms onvoorspelbaar. We rijden
lange, niet meer bereden paden, waarvan sommige alleen nog maar
als wandelpaden in gebruik zijn. Via deze routes gaan we van dorp
naar dorp en waar het niet meer kan of mag, nemen we de hoofdweg.
Uiteindelijk verlaten we op vrijdag, via de zuidwestkant, deze Russische enclave en rijden we Polen binnen. De prachtige stad Gdansk
ontvangt ons met open armen. We krijgen een rondleiding in de stad,
die wel wat weg heeft van onze oud Hollandse steden. Een laatste
diner samen sluit deze deze exotische reis gedenkwaardig af.

Geschikt voor
Standaard Plus
Inclusief: ferry Kiel (Dld)-Klaipeida
(Litouwen), hut met douche en toilet,
maaltijden op de ferry, alle overnachtingen met ontbijt, lunches en diners,
gidsen, vergunningen, visum is verplicht (wordt door 4WD Travel verzorgd), terugreis via Gdansk Polen en
4WD Travel begeleiding.
• Prijs 1275,--  p.p. op basis van 2 personen per auto.
Uitgebreide infomiddag op 23 januari.
* De reis van 15 t/m 23 april zit inmiddels vol.

Utrecht - Kiel: ± 565 km

Heel veel leesplezier bij het maken van de keuze
van uw avontuur.
Het 4WD Travel team

