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ESTLAND RUNDT
Avreise 7.oktober - 5 dager kr. 5990,-

Narva
Estlands østligste by har det
best bevarte slottet med utsikt
over en stor, svingete elv som
fungerer som grense mellom
Estland og Russland.Byen er
en smeltedigel av estiske og
russiske kulturer og det første
spaet i Narva-Jõesuu ble åpnet
her i det 19. århundre, og
startet en fin og veletablert
tradisjon.

Tallinn - Narva - Tartu - Pärnu

Tartu
Tartu er den nest største byen
her i Estland med ca 100 000
innbyggere. Denne
universitetsbyen kan dateres
helt tilbake til år 1030 - noe
som gjør den til Estlands
eldste by.

Pärnu
Denne middelalderbyen har
en lettvint og romantisk stil.
Det sies at Pärnu er det største
feriestedet i Estland ettersom
den huser flere store spa
anlegg, hoteller og
kilometervis med hvite
sandstrender. Vi må heller ikke
glemme de mer intime og
historiske badehus.

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Stockholm
Vi laster opp og setter kursen for Stockholm der rederiet
TallinkSilja sin båt venter på oss med avgang kl. 17.45.
Vi gjør” kringle-stopp” ved Norsälven før vi fortsetter til
Örebro for lunsjpause. Ferden går videre til Stockholm, som vi
ankommer i god tid før båtavgang. Felles middag ombord.
I løpet av natten går båten innom Mariehamn på Åland, som
ikke er et EU-land, for at vi skal kunne handle taxfree
ombord.
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Dag 2: Tallinn -Narva - Tartu

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Stockholm - Tallinn t/r

med M/S Baltic Queen overnatting i dobbeltlugar
• Omvisning på Narva borgen
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 4 frokost
• 2 lunsj
• 2 middag hvorav 1 inkl drikke
• Guidet rundtur i Tallinn
• Besøk og prøvesmaking på

lokal sjokoladefabrikk
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 1290,Utvendig lugar kr. 300,- pr pers
når to deler

Etter en god frokost ankommer vi Tallinn kl. 10.oo estisk tid.
Vi stiger ombord i bussen og begynner på vårt estiske eventyr.
Vi kjører nordøstover i retning den russiske grensen frem til
Narva hvor vi får en omvisning på borgen, samt lunsj på
restaurant Rondeel. Vi fortsetter sørover mot Tartu hvor vi
sjekker inn på Hotel Lydia som ligger i gamlebyen. Felles
middag om kvelden.

Dag 3: Tartu - Pärnu - Tallinn
Nye dag, nye opplevelser. Vi sjekker ut av vårt gode hotell
etter frokost og vender snuten ut mot kysten og byen Pärnu,
noen av dere har kanskje vært med oss på Spa tur hit tidligere
og for andre er denne perlen kanskje ukjent. Vi gjør en lengre
lunsj stopp her før fortsetter de siste milene tilbake til Tallinn.
I Tallinn gjør vi en guidet rundtur før vi sjekker inn på vårt
fine hotell midt i sentrum av byen. Det vil bli lagt opp til
felles middag for de som ønsker.
Estlands hovedstad Tallinn er en av de best bevarte
middelalderbyene i Europa. Gamlebyen ligger omringet
av en gammel bymur med mange tårn, og er ikke større
enn at den lett kan oppleves til fots. Her finner vi gode
restauranter og morsomme butikker som selger alt fra
gammelt håndverk til moderne kunst. Vil du spise
middelalder -inspirert mat og leske strupen med honning
- øl etter gamle oppskrifter så er Tallinn byen

Dag 4: Tallinn
Vi sjekker ut av hotellet kl. 10.00 og bruker resten av dagen i
byen. Mulighet for å besøke en lokal sjokoladeprodusent for
smaksprøver og litt shopping. Vi kjører ned til kaia cirka kl.
17.00 og stiger om bord for å nyte overfarten til Stockholm.

Dag 5: Stockholm - Østlandet
I dag anbefaler vi en tidlig frokost. Finn deg et vindusbord og
nyt innseilingen i Stockholms vakre skjærgård. Vi legger til kai
kl. 10.00 og setter kursen hjemover. Alle er hjemme i løpet av
kvelden.

