
  
 

Estland 100 år 2018! 

Estlands Honorärkonsulat på Gotland arrangerar en rundresa till 

Estland i samarbete med Karlssons buss 10-17 juni 2018 

Följ med du också! Du kan resa med från Gotland eller ansluta till 

gruppen på Tallink Silja terminalen i Värtahamnen. 

För att göra det så bekvämt som möjligt för dig som reser med oss har vi med guider som pratar 

estniska, svenska och ryska. Programmet innehåller besöksplatser och boenden av varierande slag. Vi 

får prova på allt från ”Rum o frukost” i södra Estland till lyxigare SPA Hotell i Narva Jõesuu. Samtliga 

övernattningar, måltider och eventuella entréer ingår.  

Mat ombord på Destination Gotland samt ev lunch innan färjans avgång 10 juni och 17 juni ingår ej i 

priset.  

Kort presentation av resan Tallinn-Narva-Tartu-Pärnu-Tallinn 

Vi startar med en båtresa till Tallinn från Stockholm med god mat och trevlig samvaro ombord. Efter 

frukosten tar oss bussen i östlig riktning mot Narva.  

  
Toila klint med fall  
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Vi stannar vid en hög klint i Toila med vattenfall, Valaste juga. Vi äter lunch i Sillamäe, en stad som 

under Sovjettiden var stängd på grund av den industriverksamhet som bedrevs där. Staden är byggd i 

modern tid i renässansstil och är sevärd idag för turister. Vi besöker Hermansborgen i Narva och ser 

över till den ryska sidan. Kvällsmat och övernattning på Narva Jõesuu SPA anläggning.  

  
 

Sillamäe renässansstad Borgarna i Narva 
 

Efter frukosten ger vi oss av mot Sinimäe, platsen där de avgörande slutstriderna under andra 

världskriget skedde.Ett besök i klostret Kuremäe är ett måste på vägen till Avinurme hantverksgård 

där det tillverkas både målade och omålade spånkorgar. Där äter vi också lunch. Kvällsmat på 

”Krutkällaren” och övernattning i Tartu, hotell Dorpat.  

Efter frukost en liten vandring i Tartu gamla stad, Domberget och universitetet med grundaren 

Gustaf II Adolfs staty.  

  
Sinimäe/Blå bergen minnesmärke Vedstackar vid Kuremäe klostret 
 

  
Etnografiska museet i Tartu Gustav Adolf i Tartu 

 



 

 

Vi äter lunch på Estlands Etnografiska museum och ser på utställningarna med guide. Vi besöker 

också Bondens marknad på det stora Köpcentrat.  

  
Utsiktstornet vid Suur Munamägi Estlands 
högsta punkt 

Björksav en hälsdryck för Estländare 

 

Efgermiddagens besök är på Suur Munamägi/Stora Äggberget Estlands högsta punkt där vi åker upp i 

utsiktstornet. Kvällen ägnas åt Nopri bymejeri och bygemenskap där vi äter tillsammans och 

inkvarteras på olika boenden av ”Rum och frukost-typ” i dubbelrum. Där vankas det björksav och 

mjölkprodukter för alla sugna! 

Efter frukost ger vi oss iväg mot Sangaste där den berömda estniska Sangaste-rågen står i centrum. 

Lunch på Sangaste Slott. På vägen besöker vi en getfarm och ett mikrobryggeri, Mulgimaa ölbryggeri.  

  
Sangaste Slott Pärnu Ranna Hotell 

Dagen avslutas i Pärnu där vi äter kvällsmat på Ranna Hotell där vi också bor. Den 14 juni är en av 

Estlands sorgedagar då många tusen människor deporterades till Sibirien. Detta högtidlighålls bland 

annat med ljuständning på kvällen.  

Efter frukost lämnar vi Pärnu för återfärd mot Tallinn. Vi gör ett stopp på Järvakandi 

glashytta/museum där vi även äter en lunchbuffé. I Tallinn besöker vi det intressanta Sjöfartsmuseet 

som är inrymt i norra europas största fribärande betonghangar från tiden före första världskriget. Vi 

äter kvällsmat och övernattar på Radisson Park hotell. Möljigheter till egna strövtåg i staden. Efter 



frukost blir det en kortare busstur runt Tallinns omgivningar som avslutas med lunch i TV-tornet med 

efterföljande stadsvandring från Domberget och nedåt i gamla staden. Egen tid i Gamla staden finns 

för shopping. Vi slutar med ett besök vid Tallinns supermarkets vid hamnen för att inhandla mat och 

dryckessouvenirer med oss hem. 

  
TV Tornet i Tallin Utsikt från Domberget 
 

Vi hoppas att denna resa ska passa många Gotlänningar och estlandsintresserade i synnerhet under 

året 2018 då Estland firar 100 år! 

Räkna med speciella upplevelser i samband med denna. 

 

Med vänliga hälsningar 

Estlands Honorärkonsulat på Gotland/Riina Noodapera och Karlssons Buss 

 
 

En specificerad resrutt presenteras senare. 

Välkommen med din anmälan. 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl75yNrZTYAhVHCZoKHXQwAj0QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.resefoto.net%2F2011%2F06%2Fskon-utsikt-i-tallinn.html&psig=AOvVaw3pDIbPmgqUdrG1-NyFeQrh&ust=1513713678043919

