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Se & gJøRe
eventyrslott som får deg til å miste pusten, og 
barokke kirkebygninger som gir deg hakeslepp. 
etter et besøk i litauens atmosfæriske hoved-
stad forstår du hvorfor UneSCo har satt hele 
den gamle bydelen på verdensarvlisten – og 
hvorfor napoleon ville ta med seg noen av  
bygningene til paris. 

Lukk øynene og fore-
stiLL deg vår gamle ver-
dens typiske europeiske 
hovedstad. Sjansen er stor 
for at ditt indre bilde stem-
mer godt overens med hva 
som møter deg i Vilnius. 
Gamlebyen der – Øst-
Europas eldste gamleby 
i barokk – er et mylder 
av trange, svingete bro-
steinsgater. Fra middelal-
deren gjenstår blant annet 
Gediminas-tårnet (en rest 
av 1300-tallsborgen), et 
av den tidligere bymurens 
porttårn (Ausros Vartai) og 
den sengotiske St. Anne-
kirken. Mest slående er 
imidlertid de mange barok-
kirkene – noen av verdens 
vakreste: Blant disse har St. 
Peter’s og St. Paul’s kirke 
(1668–84) en særstilling 
som spesielt severdige. 

ViLnius, som Ligger 
mellom skogskledde høy-
dedrag på begge sider av 
elven Neris, nevnes første 
gang på begynnelsen av 
1100-tallet og ble Litauens 
hovedstad i 1323. Vilnius 
blomstret som handelsby 
på 1400-tallet og begyn-
nelsen av 1500-tallet, men 
deretter ble historien mer 
broket. Gjennom unionen 
mellom Polen og Litauen 
ble byen stadig mer polsk. 
Den var besatt av russerne 
1655–60, ble inntatt av 
svenskene i 1702 og i 1706 
og ble russisk ved Polens 
tredje deling i 1795. Etter 
første verdenskrig gjorde 
Litauen krav på byen, men 
polakkene tok den og lot 
den bli polsk i 1922. Etter 
Polens sammenbrudd i 
1939 ble byen gitt tilbake 

til Litauen av russerne, og 
i 1941 ble den atter hoved-
stad, men bare under for-
utsetning av at russerne 
fikk etablere militærba-
ser i området, noe som la 
grunnen for den russiske 
annekteringen som pågikk 
fram til 1991. 

under den nazistiske 
okkupasjonen 1941–44 ble 
den store jødiske befolknin-
gen drept – forut for dette 

men de siste russiske trop-
pene forlot ikke landet før 
31. august 1993. I mai 
2004 ble Litauen medlem 
av både EU og NATO. 

gaMleByen
Napoleon likte den gotiske 
St. Anne-kirken så godt 
at han ville ta den med til 
Paris. Heldigvis lot han 
den være – og den er seg 

 SJanSen eR 
StoR foR at ditt 
indRe Bilde SteM-
MeR godt oveR-
enS Med hva SoM 
MøteR deg i vil-
niUS. gaMleByen 
deR – øSt-eURopaS 
eldSte gaMleBy 
i BaRokk – eR et 
MyldeR av tRange, 
Svingete BRo-
SteinSgateR. 

hadde Vilnius i flere århun-
drer vært den østeuro-
peiske jødedommens  
fremste kultursentrum. 

På heLe 1980-taLLet 
ledet Litauen den baltiske 
kampen for selvstendighet, 
og landet var det første til å 
legalisere ikke-kommunis-
tiske partier. 

Under stor dramatikk 
erklærte Litauen sin selv-
stendighet 11. mars 1990, 
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lik ennå i dag, som mange 
andre arkitektoniske og kul-
turelle mesterverk i Vilnius’ 
gamleby. Barokkirkene står 
i en klasse for seg, og det 
er en av de viktigste grun-
nene til at UNESCO har 
satt gamlebyen på ver-
densarvlisten. En tur i de 
kronglete gamle gatene er 
essensiell. 

vilniUS UniveRSitet
De 20 000 studentene ved 
Vilnius’ universitet, Øst-
Europas eldste (1579), har 
en skikkelig campus; 13 
gårdsplasser som flankeres 
av 1400-tallsbygninger fylt 
med 300 år gamle fresker. 
Biblioteket rommer fem mil-
lioner bøker, og inne i uni-
versitetet finnes også ver-
dens første senter for stats-
løse kulturer. Som om ikke 
det var nok – innenfor uni-
versitetsportene ligger St. 
John´s kirke, et mesterverk 
i barokk stil, med et klok-
ketårn som er gamlebyens 
høyeste bygning. 
Pris: 5 Lt (2,5 Lt for barn)
Adresse: Universiteto gatve 3
Tlf. +370 5 268 7298
http://www.statelesscultu-
res.lt/eng

”kgB-MUSeet”
Vilnius viktigste og mest 
populære museum – KGBs 
tidligere hovedsete og 
fengsel – heter i dag 
”Museum of Genocide Vic-
tims”, men kalles kort og 
godt KGB-museet av lokal-
befolkningen. Risset i stein 
på ytterveggene står nav-
nene på alle dem som ble 
drept i fengselet. Cellene 
der fanger ble skutt eller 
hugget i hodet til de døde, 
fra 1944 til 1960-tallet, kan 
besøkes. Flere av guidene 
er tidligere fanger. 
Pris: 4 Lt
Adresse: Auku gatve 2a
Tlf. +370 5 249 6264

St. peteR’S og  
St. paUl’S kiRke
Denne fantastiske barokke 
kirken ligger øst for kate-
draltorget.

”RepUBlikken 
UžUpiS”
Užupis, like øst for gamle-
byen, var tidligere Vilnius’ 
fattigkvartal. I senere tid 

 BaRokkiRkene StåR i en klaSSe foR 
Seg, og det eR en av de viktigSte gRUn-
nene til at UneSCo haR Satt gaMleByen 
på veRdenSaRvliSten. en tUR i de kRon-
glete gaMle gatene eR eSSenSiell. 

er området imidlertid blitt 
byens bohem-alibi, som 
lokker alt ifra kunstnere til 
studenter og velstående 
med smak for det som er 
annerledes. I 1998 utropte 
bydelens brokete skare 
av kunstnere, drømmere, 
uteliggere og fylliker hjem-
stedet sitt til en egen stat 
– Republikken Užupis – 
med president, nasjonal-
sang og en kunstinstitusjon 
med 41 forordninger som 
blant annet gir innbyggerne 
rett til å gråte og rett til å bli 
misforstått. 

det JødiSke  
kvaRtalet
Napoleon kalte Vilnius for 
”Jerusalem of the North”. 
Her fantes et av Europas 
mest prominente jødiske 
samfunn fram til andre 
verdenskrig. I det som før 
kaltes den jødiske get-
toen, kan man se smale, 
kronglete gater og byg-
ninger med få vinduer og 
lave dører uten ytterpor-
ter. Besøk for eksempel 
Vilna Gaon Jewish State 
Museum of Lithuania, The 

Green House og Tolerance 
Centre. 

Ti kilometer sørvest for 
Vilnius, i Paneriai, ligger 
stedet der nazistene  
henrettet tre fjerdedeler  
av Vilnius’ 100 000 jøder. 

keRnave
Litauens svar på Pom-
peii ligger 35 km nordvest 
for byen og er et must for 
alle byens gjester. Står på 
UNESCOs verdensarvliste. 

tRakai
Den perfekte dagsturen 
går til Litauens historiske 
hovedstad, 28 km vest for 
Vilnius, som blant annet 
byr på idylliske sjøer, to 
slott – hvorav minst det ene 
er enestående – samt en 
merkelig religiøs sekt fra 
Midtøsten – Karaites. 
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aUkStaiCiai
Litt dyrere enn Vilnius’ 
andre tradisjonelle litauiske 
restauranter, men maten er 
til gjengjeld blant det beste 
som serveres i hovedsta-
den. Om sommeren åpner 
Aukstaiciai en uteservering 
som dekker et halvt kvartal 
i den jødiske bydelen.  
Herlige frokoster!
Adresse: Antokolskio gatve 
13
Tlf. +370 5 212 0169

Mat & dRikke/ 
ReStaURanteR
den største konsentrasjonen av restauranter 
ligger i vilnius’ gamleby, der det i senere år er 
åpnet kjøkken fra irland, england, italia, kina, 
Japan, polen, Mexico, frankrike, tyskland og 
mange andre land. Men den som befinner seg 
i litauen, må ikke gå glipp av muligheten til å 
spise på en tradisjonell litauisk restaurant; løsne 
på beltet, hugg innpå ”cepelinai”, noen flasker 
lokalbrygget ”alus”, ekstremt kaloristinne ”kepta 
duona” og dans deretter bort de overflødige 
kaloriene i en ekstatisk polka. 

Balti dRaMBliai
Billig og deilig vegetar-
restaurant i kjelleren til et 
tidligere hertugpalass. Du 
kommer til å elske alt ifra 
maten (curry-lukten, de 
guddommelige suppene, 
spesialiteter fra India, Midt-
østen og Italia) til det lille 
biblioteket med sjakk og 
andre selskapsspill. For 
ikke å snakke om de rime-
lige ølflaskene. 
Adresse: Vilniaus gatve 41

Medininkai
I Vilnius’ vakreste kvartal 
ligger Medininkai, som  
serverer europeiske delika-
tesser i toppklasse. Maten 
inntas i atmosfærisk miljø, 
under takhvelv og vegger 
med antikke fresker. 
Adresse: Ausros Vartu gatve 8
Tlf. +370 5 266 0771

da antonio
Italiensk restaurant der 
du kan nyte byens beste 
ferske pasta. I samme gate 
ligger enda en italiener, 
Pomodoro, som, selv om 
stedet tilhører en kjede, 
serverer god italiensk mat. 
Adresse: Vilniaus gatve 
23 (Da Antonio) og Vilniaus 
gatve 15 (Pomodoro)
Tlf. +370 5 262 0109 (Da 
Antonio) 

toReS (UzUpiS)
Det finnes ikke så mange 
spisesteder i Uzupis, men 
de som finnes, holder høy 
standard. Vakrest utsikt har 
Tores med panorama over 
Gediminas-slottet og kate-
dralen.
Adresse: Uzupio gatve 2
Tlf. +370 5 262 9309

vilnius’ ville partyliv er å finne på klubbene i de 
kalde vintermånedene, men flytter til utendør-
skafeene om sommeren. i helgene forvandles 
mange av byens kafeer til klubber og mange 
av restaurantene til barer. Bra steder, som ofte 
anbefales av lokalbefolkningen, er: pramogu 
bankas, (www.pramogubankas.lt ), absento 
fejos (www.absentofejos.lt), pabolatino (www.
pabolatino.lt/vilnius), paparazzi (www.paparazzi.
lt) og gravity (www.clubgravity.lt).

BaReR & nattelivkafeeR
i helgene forvand-
les mange av vilnius’ 
kafeer til klubber. 

Saint geRMain
Shabby chic vinbar/kafé/
restaurant med moderne 
kunst på veggene, fransk 
lounge-musikk i høyttalerne 
(Paris er en tydelig inspi-
rasjon for hele stedet) og 
håndskrevne menyer. Vil 
du ha plass på gateterras-
sen, er forhåndsbestilling 
et must. 
Adresse: Literatu gatve 9

SkoniS iR kvapaS
Slik skal en kafé se ut! Ori-
ginalfresker på veggene og 
i taket, peis og tregulv. Vil-
nius’ beste utvalg av te. 
Adresse: Traku gatve 8

 i vilniUS’ vakReSte 
kvaRtal liggeR Med- 
ininkai, SoM SeRve-
ReR eURopeiSke deli-
kateSSeR i topp- 
klaSSe. Maten inn-
taS i atMoSfæRiSk 
MilJø, UndeR tak-
hvelv og …
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aUkStaiCiai
Litt dyrere enn Vilnius’ 
andre tradisjonelle litauiske 
restauranter, men maten er 
til gjengjeld blant det beste 
som serveres i hovedsta-
den. Om sommeren åpner 
Aukstaiciai en uteservering 
som dekker et halvt kvartal 
i den jødiske bydelen.  
Herlige frokoster!
Adresse: Antokolskio gatve 
13
Tlf. +370 5 212 0169

Mat & dRikke/ 
ReStaURanteR
den største konsentrasjonen av restauranter 
ligger i vilnius’ gamleby, der det i senere år er 
åpnet kjøkken fra irland, england, italia, kina, 
Japan, polen, Mexico, frankrike, tyskland og 
mange andre land. Men den som befinner seg 
i litauen, må ikke gå glipp av muligheten til å 
spise på en tradisjonell litauisk restaurant; løsne 
på beltet, hugg innpå ”cepelinai”, noen flasker 
lokalbrygget ”alus”, ekstremt kaloristinne ”kepta 
duona” og dans deretter bort de overflødige 
kaloriene i en ekstatisk polka. 

Balti dRaMBliai
Billig og deilig vegetar-
restaurant i kjelleren til et 
tidligere hertugpalass. Du 
kommer til å elske alt ifra 
maten (curry-lukten, de 
guddommelige suppene, 
spesialiteter fra India, Midt-
østen og Italia) til det lille 
biblioteket med sjakk og 
andre selskapsspill. For 
ikke å snakke om de rime-
lige ølflaskene. 
Adresse: Vilniaus gatve 41

Medininkai
I Vilnius’ vakreste kvartal 
ligger Medininkai, som  
serverer europeiske delika-
tesser i toppklasse. Maten 
inntas i atmosfærisk miljø, 
under takhvelv og vegger 
med antikke fresker. 
Adresse: Ausros Vartu gatve 8
Tlf. +370 5 266 0771

da antonio
Italiensk restaurant der 
du kan nyte byens beste 
ferske pasta. I samme gate 
ligger enda en italiener, 
Pomodoro, som, selv om 
stedet tilhører en kjede, 
serverer god italiensk mat. 
Adresse: Vilniaus gatve 
23 (Da Antonio) og Vilniaus 
gatve 15 (Pomodoro)
Tlf. +370 5 262 0109 (Da 
Antonio) 

toReS (UzUpiS)
Det finnes ikke så mange 
spisesteder i Uzupis, men 
de som finnes, holder høy 
standard. Vakrest utsikt har 
Tores med panorama over 
Gediminas-slottet og kate-
dralen.
Adresse: Uzupio gatve 2
Tlf. +370 5 262 9309

vilnius’ ville partyliv er å finne på klubbene i de 
kalde vintermånedene, men flytter til utendør-
skafeene om sommeren. i helgene forvandles 
mange av byens kafeer til klubber og mange 
av restaurantene til barer. Bra steder, som ofte 
anbefales av lokalbefolkningen, er: pramogu 
bankas, (www.pramogubankas.lt ), absento 
fejos (www.absentofejos.lt), pabolatino (www.
pabolatino.lt/vilnius), paparazzi (www.paparazzi.
lt) og gravity (www.clubgravity.lt).

BaReR & nattelivkafeeR
i helgene forvand-
les mange av vilnius’ 
kafeer til klubber. 

Saint geRMain
Shabby chic vinbar/kafé/
restaurant med moderne 
kunst på veggene, fransk 
lounge-musikk i høyttalerne 
(Paris er en tydelig inspi-
rasjon for hele stedet) og 
håndskrevne menyer. Vil 
du ha plass på gateterras-
sen, er forhåndsbestilling 
et must. 
Adresse: Literatu gatve 9

SkoniS iR kvapaS
Slik skal en kafé se ut! Ori-
ginalfresker på veggene og 
i taket, peis og tregulv. Vil-
nius’ beste utvalg av te. 
Adresse: Traku gatve 8

 i vilniUS’ vakReSte 
kvaRtal liggeR Med- 
ininkai, SoM SeRve-
ReR eURopeiSke deli-
kateSSeR i topp- 
klaSSe. Maten inn-
taS i atMoSfæRiSk 
MilJø, UndeR tak-
hvelv og …
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å handle rav på, og også 
andre lokale håndverks-
produkter, er det daglige 
gatemarkedet i og omkring 
krysset Pilies/Didzioji. Gå 
heller ikke glipp av Amber 
Museum-Gallery (Sv 
Mykolo gatve 8) som både 
selger og stiller ut unike 
ravsmykker. 

fremdeLes ikke Lei av 
smykker? Devyni du penki 
(Stikliu gatve 12) selger 
guddommelige sølvjuveler 

gjennom århundrene 
har rav vært Litauens vik-
tigste eksportvare. Ennå 
i dag er Vilnius et av de 
beste stedene for den som 
vil kjøpe bearbeidede biter 
av dette forsteinede stof-
fet, som stammer fra kvaen 
til døde furuarter og som 
anvendes til smykker og 
pyntegjenstander. Er man 
heldig, inneholder smyk-
ket man kjøper, urgamle 
rester av insekter eller 
blomster. Det beste stedet 

(jo da, en del av dem med 
innlagt rav). 
I shoppingsenteret Europa 
(Kunstitucijos pr. 7A) er det 
80 butikker, 4 restauranter 
og en masse annet mor-
somt, mens shopping- og 
utelivssenteret Akropoliti 
(Ozo g. 25) kan rose seg 
av 54 000 kvadratme-
ter supermarket, butikker, 
bowling, kino, restauranter, 
kafeer og – sist, men ikke 
minst – Litauens eneste 
ishall. 

Mano kavine
Bar med noe for alle; en 
omfattende temeny, et stort 
utvalg av øl (inklusive Guin-
ness på tapp) og en utrolig 
rimelig meny med luksuriøs 
barmat som tyske pølser og 
lakseruller. Dessuten inter-
nett-oppkopling, dart og en 
tilhørende sportsbar. 
Adresse: Boksto gatve 7

Cozy
Kafé/bar med bra lunsj-
meny som forvandles til 
klubb med DJ i kjelleren i 
helgene. Spesielt populær 
hos den alternative skaren 
nattsvermere som stude-
rer ved Vilnius universitet. 
Mindre festligheter i kjelle-
ren også på mandager og 
tirsdager. 
Adresse: Dominikonu gatve 10

BRodveJUS
Stedet der utlendinger og 
unge, vakre mennesker 
samles kveld etter kveld for 
å danse til ”I will survive” 
og ”Mambo No 5”. Merk 
at det koster 10–15 Lt å 
komme inn.
Adresse: Mesiniu 4

Shopping

fra et prissynspunkt. Belig-
genheten like ved Gates 
of Dawn er ideelt, og rom-
mene, om enn litt små, har 
en skjønn 1800-tallsat-
mosfære.
Dobbeltrom: 100 euro
Adresse: Subaciaus gatve 2
Tlf. +370 5 255 3555
www.ramadavilnius.lt

filaRetai hoStel
Nyrenovert og avslappet 
hostel i den bohempregede 
bydelen (og selvutnevnte 
republikken) Uzupis. Et av 
byens beste alternativer for 
lavprisreisende.
Dobbeltrom: 86 Lt
Adresse: Filaretu gatve 17
Tlf. +370 5 215 4627
www.filaretaihostel.lt

ShakeSpeaRe  
BoUtiqUe hotel
En juvel blant boutiqueho-
tellene, som renner over 
av gamle tiders eleganse 
og kultur. Hvert rom er til-
egnet en forfatter, og vakre 
tepper, enorme impresjo-
nistmalerier og nydelige 
antikviteter forgyller nesten 
hver krok i bygningen. 
Dobbeltrom fra 600 Lt
Adresse: Bernardinu  
gatve 8/8
Tlf. +370 5 266 5885
www.shakespeare.lt

RaMada
Blant Vilnius’ mange her-
lige hotellkjeder er Ramada 
det beste alternativet sett 

BoalteRnativeR

vilnius har for få gjestesenger, så det er en god 
idé å bestille i god tid når det er høysesong. det 
finnes et stort utvalg luksuriøse hoteller og bra 
businesshoteller som senker prisene skikkelig i 
helgene, men det er vanskelig å finne gode lav-
prisalternativer i vilnius.

paCha
Den legendariske ibizakje-
den har skutt fart på Vilnius 
klubbscene siden de åpnet 
dørene i 2007.  
www.pacha.com

Men´S faCtoRy
Superpopulær gayklubb 
i gamlebyen som også 
lokker en masse straighte 
gjester. Inngangspenger: 
5–40 Lt.
Adresse: Svencenkos 
gatve 16/10
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flyplaSS 
Vilnius International Air-
port ligger fem kilometer fra 
sentrum. Buss 1 går hver 
time mellom flyplassen og 
togstasjonen i Vilnius (1 
Lt, 20 minutter). Du kan 
også ta buss 2, som går litt 
oftere, mot Lukiskiu Aikste 
på Gedimino-området. 
Taxi fra flyplassen til sen-
trum skal ikke koste mer 
enn 20 Lt. 

lokaltRafikk
I Vilnius har man lite bruk 
for lokaltrafikk ettersom det 

meste ligger i gangavstand. 
Mange får imidlertid bruk 
for ruten mellom togstasjo-
nen og den nye bydelen via 
Pylimo (trolleybuss 2 og 5 
samt buss 26, 26a og 53). 
Billetter koster 1.40 Lt hvis 
du kjøper dem i kiosker, og 
1,10 Lt direkte fra sjåføren. 

taxi
Taxi koster offisielt 2 Lt per 
kilometer (mer om natten) 
og skal ha taksameter. Det 
forekommer imidlertid ofte 
klager fra turister som føler 
seg lurt. Du kan ringe etter 
taxi på følgende nummer: 
1409, 1423, 1445, 1422, 
1800. 

poSt
Hovedpostkontoret ligger 
på Gedimino Prospektas 7.

apotek
Døgnåpent apotek finnes 
på Gedimino prospektas 
27, tlf. 261 0135

MediSinSk hJelp
Medisinsk klinikk med 
engelsktalende personale 
finnes på Vilnius University 
Antakalnis hospital, en kilo-
meter nordøst for byen.
Adresse: Antakalnio  
gatve 124
Tlf. 234 2020
www.bak.lt

nødnUMRe
SOS: 112
Ambulanse: 03
Brann: 01
Politi: 02

tURiStByRå
Det finnes flere i byen, her 
er en av dem: 
Adresse: Vilniaus g. 22
Tlf. 262 9660
Mandag–fredag 
09.00–18.00
Lørdag–søndag 
10.00–16.00

telefon
Landsnummer: +370

fakta

innByggeRe
600 000

valUta
Litas (Lt)

åpningStideR
De fleste butikkene har 
åpent mellom 09.00 
eller 10.00 til 18.00 på 
ukedager og lørdager. 
Bankene er normalt 
åpne mellom 08.00 og 
17.00 på ukedagene. 

inteRnett
www.tourism.vilnius.lt
www.vilnius-conven-
tion.lt
www.visitlithuania.lt

aviSeR/Media
Baltic Times
Vilnius in your pocket

gReit å vite 

kaRt

elektRiSitet
220V, 50 Hz
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