Estland – ett land att upptäcka
resa 5–10 maj med SV-Falkenberg och Baltic Books till
Tallinn - Narva - Peipussjön - Tartu - Viljandi - Pärnu - Saaremaa - Tallinn
PRELIMINÄRT PROGRAM
5/5, tisdag: UTRESA
från Landvetter med City
Airline CF032, check-in
11.15.
Kom gärna tidigare och ät
något på flyglatsen, du får
inte mer mat förrän kl 18.

7/5, torsdag: Vi startar 08:30 som vanligt
och efter en dryg halvtimme kommer vi till
nunneklostret Pühtitsa i Kuremäe by, ett
av det tjog ryskortodoxa kloster av tsartidens tusental som överlevde sovjettiden
– därför att de under 1920 och 1930-talen
låg utanför Sovjet.

14:50 (estnisk tid) ankomst Tallinns flygplats.
Med buss genom Lahemaa Nationalpark till
Altja fiskeläge, som ligger
mycket vackert vid Finska
viken. Middag på Altja
krog, en typisk gammaldags landsbygdskrog.

Vi fortsätter söderut mot Peipussjön, Peipsi järv, och ytterligare en religiös grupp
som överlevde ryska förföljelser därför
att de kunde fly till Estland – de gammaltroende i Raja och Mustvee. Lunch i en
av de gammaltroendes byar Kolkja.

Efter middagen vidare till
Saka Cliff hotell. (Totalt i buss
denna dag ca 170km.)

Tallinn, köpmanhus från
1400-talet

6/5, onsdag: 08:30 Information inför den
fortsatta resan innan vi sätter oss i bussen. Vi stannar vid Ontika strax intill Saka
där kalkstensbranten ner till Finska viken
är som mest dramatisk.
Vi passerar de områden i Virumaa, östligaste Estland där man bryter oljeskiffer. Vi
stannar vid Kukruse där de som vill kan
gå upp på en kulle för att få utsikt över
landskapet. Lunch i Narva.
Resten av dagen kommer att ägnas
sådant som minner om östra Estland
som skådeplats för europeisk historia.
Vi besöker Borgen i Narva, grundad
på 1200-talet och ständigt påbyggd av
tyskar, danskar och svenskar, och med
den ryska borgen Ivangorod tvärsöver
Narvafloden. Vi tittar på det som är kvar
av den en gång så vackra staden. Längs
den 13 km långa vägen från Narva till
Finska viken illustreras historiens gång av
21 monument från tre sekel över stupade
i olika arméer samt krigskyrkogårdar och
fredliga begravningsplatser.

På eftermiddagen fortsätter vi till Tartu.
Sveriges andra universitet grundades av
Gustaf II Adolf 1632 i TARTU (Dorpat).
Universitetet stängdes när svenskarna
lämnade Estland 1710. Det öppnades på
nytt 1802, och runt universitetet uppfördes
vad som i dag är i dag en av Europas
enhetligaste empirestäder. Vi skyndar
oss att titta på några av Estlands mest
betydande eller mest originella museer
och börjar med Nationalmuseets folkloresamling. Hotell i Tartu och middag
på restaurang med traditionell estnisk
mat. När museerna stängt tar vi en kort
runda för att se de berömda husen kring
Rådhustorget och Universitets i Tartu
huvudbyggnad.
8/5, fredag: 08:30 startar bussen till
Viljandi för att se borgruinen och äta en
tidig lunch innan vi stannar till vid textilmuseet Heimtali med dess samling av moderna och historiska textilier och projekt
för nya användningar av gamla hantverkstekniker. Möjlighet att köpa stickade tröjor
mm till bra priser!
Så vidare till Pärnu där vi ser strandområdet med f.d. Lerbadet och Pärnus
berömda 30-talsfunkis samt ortodoxa
Katarinakyrkan fr 1768.

Narva-Jõesuu vid Finska viken var på
tsartiden och under Estlands första självstädighet en fashionabel badort, där det
byggdes hus i tidens stil både på 1800-talet och 1930-talet.

Saaremaa (Ösel), är geologiskt och
kulturellt är nära släkt med Gotland,
samma landskap, samma flora, samma
väderkvarnar, samma medeltidskyrkor. Vi
tittar på meteorit-kratern vid Kaali och
det fina stenarbetet i Karja kyrka innan vi
tar oss över vägbanken till ön Muhu och
lunch i byn Koguva (hela byn, se bild, är
nominerad till världsarvslistan).
Så tar vi färjan till fastlandet och sover
middag på bussen medan den kör oss till
hotell och middag i Tallinn.

10/5, söndag: 08:30 Rundvandring i
Hansastaden, köpmännens del av den
medeltida staden, den bäst bevarade
hansastaden i Europa (världsarv), med
80 % av stadsmuren, 12 köpmanhus,
rådhus, gilleshus, stadsfängelse, magasin
m.m. Ovanför hansastaden låg överhetens stad på Domberget, där vi tittar på
den ryskortodoxa katedralen, slottet som
Katarina den stora lät bygga på platsen för tyska ordens medeltidsborg och
svenskminnen i Domkyrkan.
10:00 Fri tid för shopping, lunch på egen
hand
12.30 Samling vid hotellet för inlastning
av bagage i bussen, så med buss för kort
besök vid Sångfältet och guidad visning
av delar av det nya konstmuseet KUMU,
större än Moderna museet i Sthlm.

På vägen tillbaka västerut hittar vi nästa
historiska plats, Sinimäe (Blå kullarna)
där ett av andra världskrigets blodigaste
slag utkämpades.
Vi äter middag och tillbringar ännu en
natt på Saka Cliff hotell. Förhoppningsvis
tillåter vädret oss beundra solnedgången
över Finska viken! (140km.)

9/5, lördag: Vi börjar
dagen med att inspektera
platsen för gårdagens
fest. Borgen i Kuressaare
är den bäst bevarade
medeltidsborgen i Baltikum, med en rumsdisposition som liknar dem
i medeltida kloster som
Alvastra.

Byn Koguva
Vidare med färja till öarna Muhu och
Saaremaa. I borgen i Kuressaare
väntar oss biskopen som bjuder på en
medeltidsmiddag.

14:30 Tallinn flygplats
15:25 planet lyfter
15:45 (svensk tid) Ankomst Landvetter

Ändringar utlovas!
Vänd!

Pris - - - -,
därav anmälningsavgift 2 000:–.
Tillägg för enkelrum 1 200:–
I priset ingår:
– Flyg tur och retur.
–Logi i dubbelrum på hotell av god
klass, inklusive frukost.
– Lättlunch alla dagar utom söndag då
det är fri tid för shopping.
– Middagen första kvällen på ”gammaldags estniskt värdshus” och ”Medeltidsmiddag” på biskopsborgen i Kuressaare.
– Planerade inträden till museer mm.
– Buss i Estland, inklusive förarare och
olika avgifter.
– Sveriges kunnigaste Estlandsguide, Pär
Lindström, medföljer hela resan.
– Färja till Saaremaa tur och retur.
– Resegaranti enligt lag.
I priset ingår ej:
– Middag fyra dagar (vi tänker oss det är
trevligt att få välja själv från menyn).
– Lunch på söndagen då det är fri tid för
shopping.
– Privata utgifter och eventuell dricks.

Borgarna på var sin sida Narvafloden – Hermansborg och Ivangorod

Vad har tidigare resenärer med Pär Lindström tyckt?

”Den mest intressanta och lärorika resa
jag varit med om”
Litauen-Lettland-Estland 12 dagar 2004
”Strålande arrangemang”
”Reseledare av yppersta klass”

Litauen-LettlandEstland 12 dagar 2003

”Den bästa gruppresa jag och min fru varit
med på”
Estlandsresa för historikerkonferens 8 dagar 2002
Narva

ESTLAND
Tallinn

SAAREMAA

Peipussjön

Pärnu

Kuressaare

Viljandi

Tartu

Rigabukten
Studieförbundet Vuxenskolan
Holgersg. 25a, 31134 Falkenberg
tel 0346-80015
http://www.sv.se/falkenberg

Baltic Books / Pär Lindström
K. Nilssons v. 26, 352 39 Växjö
tel 0470-74 08 08
www.balticbooks.se

Anmälan snarast till
Pär Lindström, tel 0470-74 08 08.
Flygstolarna vid denna reseavgång med
ordinarie flyg är nästan slut. Anmäl dig
snarast om du vill med!
Anmälningsavgift 1.600:– betalas
senast dagen efter anmälan till Baltic
Books, plusgiro 50 15 30-0.
Hela avgiften skall vara inbetald
senast den 16 mars till Baltic Books,
plusgiro 50 15 30-0.
Avbeställningsvillkor: Vid avbeställning utan att någon annan anmäler sig till den lediga platsen gäller
följande. Vid avbeställning mer än
60 dagar före avresa är kostnaden
5% av resans pris. 40–60 dagar före
avresa är avbokningsavgiften 1000:–.
Vid avbeställning senare än 40 dagar,
men tidigare än 14 dagar före avresan är kostnaden 3000:-. 8–14 dagar
innan avresa kostar det 4.300:– att
avboka och vid avbokning under sista
veckan före avresa har Baltic Books
rätt att behålla hela resans pris.
Avbeställningsskydd: Kontrollera
att du har ett fungerande avbeställningsskydd för denna resa genom
hemförsäkring eller reseförsäkring.
Hos vissa banker har du sådan
försäkring knuten till ditt bankkonto
om du betalar avgiften för resan via
kontot.
Reservation för prisändringar vid
avsevärt ändrade valutakurser.

