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Vilnius rankad som Europas hetaste destination
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Vilnius har valts ut av Lonely Planet som en av de tio hetaste resmålen i Europa under 2018 . Rankningen har gjorts som en
del av Lonely Planets Best in Europe 2018, som lyfter fram de mest spännande och underskattade resmålen.
Vilnius tar en av de prestigefyllda platserna på Lonely Planets lista över de hetaste nykomlingarna bland Europas resmål. Tack
vare sitt växande anseende som en bra stad för city weekends, som kombinerar fascinerande historia med blomstrande kreativitet,
med en spännande ölscen samt nya nordisk-inspirerade restauranger förtjänar Vilnius en plats på listan. Stadens redan rika
kulturliv kommer under året även fyllas ut med flertalet festivaler och evenemang med anledning av att Litauen i år firar 100 år
som självständig stat. Vilnius placerar sig på listan tillsammans med exempelvis matregionen Emilia-Romagna i Italien och den
nordliga spanska kust- och bergregionen Kantabrien
Lonely Planets skribenter har utforskat världen i 45 år på jakt efter gömda pärlor och fantastiska nya reseupplevelser. Best in
Europe 2018, publiceras för sjätte gången och listar Europas hetaste länder, regioner och städer. Se hela listan
här: https://www.lonelyplanet.com/best-in-europe.

Tips!
Vill du veta mer om Vilnius och Litauen som resmål? Då kan du
nu ladda ned den kostnadsfria reseguiden Litauen –
UNESCOs världsarv, med information om platser, historia,
kulturella promenadstråk, kartor, evenemang med mera.
Reseguiden som finns svenska laddas ned här,
http://www.lithuania.travel/lt/leidiniai/7505.
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MER INFORMATION
För pressbilder och mer information kontakta gärna Daniel Larsson, presskontakt Litauens Turistbyrå, mobil 070-475 52 20, litauen@prat.se
Litauen är ett naturskönt kulturland vid Östersjöns strand, knappt en och en halv timme med flyg från Stockholm eller Göteborg. Turister kan njuta av ett böljande
landskap med omkring 3 000 sjöar, skogar med ett rikt djurliv och flera naturskyddsområden. Huvudstaden Vilnius gamla stadsdel är ett av UNESCO erkänt
världsarv, och är den största barockstaden i Central- och Östeuropa med över 40 kyrkor. Litauen har ett dynamiskt kulturliv för både nyskapande och traditionell
kultur. Prisnivån är betydligt lägre än i Sverige och shoppingmöjligheterna många. Det är tryggt och bekvämt att resa i landet. Bryt mönstret i dina semestervanor och
upptäck ett nytt resmål – välkommen till Litauen!
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